BİREYSEL FİNANSMAN TALEBİ ONAY ve BİLGİLENDİRME FORMU
PERSONAL FINANCE REQUEST APPROVAL and INFORMATION FORM
ÜRÜNE AİT BİLGİLER / PRODUCT-RELATED INFORMATION:
Ürünün Adı / Tanımı
Bireysel Finansman Desteği
(Product Name/Definition)
(Personal Finance Support)
………………. Ay (Months)
Ürün (Kredi) Vadesi
Kredi, borcunun tüm ferileriyle birlikte ve tamamen geri ödenmesi tarihine
Sözleşme Süresi
kadar yürürlükte kalır.
(Product (Loan) Term/Maturity
(The Loan shall remain in effect until full and complete repayment of the debt
Term of Agreement)
together with all accessories.)
……………………. TL
Kural olarak kredi açma (tahsis) kararında belirtilen teminatların tesisinden
sonra kullandırır. İstisnaen Banka işlemin niteliğine ve tamamen kendi
takdirine göre krediyi avans ödeme şeklinde ya da Sözleşme imzası ile
Kredinin Tutarı ve Şartları
teminatların tesisinden önce de kullandırabilir.
(Amount and Terms of Loan)
(In principle, the loan is disbursed after deposition of the collaterals specified
in the loan extension (allocation) decision. Exceptionally, the Bank may, at
its sole discretion and according to the nature of transaction, disburse the
loan in the form of advance payment or before execution of Agreement and
establishment of collaterals.)
Kâr Oranı (Aylık)
% ___
*
(Profit Rate (Monthly))
Kâr Oranı (Yıllık)
% ___
*
(Profit Rate (Yearly))
Efektif Yıllık Kâr Oranı
Hesaplama örneği ektedir.
(Effective Annual Profit Rate)
(A calculation example is enclosed.)
Ödenecek Toplam Tutar
Hesaplama örneği ektedir.
(Total Amount Payable)
(A calculation example is enclosed.)
Gecikme Cezası Oranı (Aylık)
% ___
*
(Delay Penalty Rate (Monthly))
Kefil ile akdedilecek sözleşme türü; adi kefalettir.
Kefalet
(The type of agreement to be signed with the Guarantor is an ordinary
(Guarantee)
guarantee.)
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET KALEMLERİ / FEES AND CHARGES TO BE COLLECTED;
Adı (Name)
Tahsis Ücreti
(Allocation Fee)

Tutarı/Oranı (Amount/Rate)
Limitin Anaparasının %0,5’i
(0,5 percent of the Principal of
Limit)
3. Kişiye Ödenen Tutar
(Amount paid to 3rd Person)

Ekspertiz Ücreti
(Appraisal Fee)
İpotek/Rehin
Tesis
3. Kişiye Ödenen Tutar
Ücreti
(Amount paid to 3rd Person)
(Mortgage/Lien Fee)

Geçerlilik Süresi
(Validity Period)

Geçerlilik
Süresi
Sonundaki
Değişiklik
Esası* (Principle of Change
at the end of Validity Period)

Bir Defa
(One-time only)

*

İşlem Başına
(Per Transaction)
İşlem Başına
(Per Transaction)

*
*
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Zorunlu Bildirim Ücreti
(Mandatory Notification
Fee)
Noter Masrafları
(Notary Costs)
Gecikme
Bildirim
Ücreti
(Delay Notice Fee)
Borcu Yoktur Yazısı
(No Debt Letter)
Arşiv
Araştırması
Gerektiren Belge ve
Dekont Verilmesi
(Giving Document and
Receipt
Requiring
Archive Research)

Bildirim Maliyeti Kadar
(up to the Cost of Notification)

Bildirim Başına
(Per Notice)

Gerektiğinde Müşteri Tarafından Ödenecektir.
(Shall be paid by the Customer when required.)
1.-TL
Bir Defa Ücretsiz
(Free of Charge for One Time)
Sonraki Talepler İçin (For the
Following Requests) ____.-TL
Düzenlenme Tarihinden Önceki
İlk Yıl İçin (For the First Year
before the Date of Arrangement)
Düzenlenme Tarihinden Önceki
Bir Yıldan Eskisi İçin (Older than
the First Year before the Date of
Arrangement)

*GEÇERLİLİK SÜRESİ SONUNDAKİ DEĞİŞİKLİK
ESASI: Ücret ve parasal sınırlar her yıl azami, Türkiye
İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan
yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılarak
Bankamız internet sitesinde ilan edilir. Ücretlere ilişkin
artışlar, artış uygulanmaya başlanmadan en az otuz gün
önce tarafınıza yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı
yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilir. Bu
bildirim üzerine tarafınızın size bildirim yapıldığı tarihten
itibaren onbeş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin
kullanımından vazgeçme hakkı vardır. Bu hakkın
kullanılması hâlinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren ilave ücret alınamaz. Bankamız,
vazgeçme hakkını kullanmanız halinde, tarafınıza sunulan
ürün veya hizmeti vermeyi durdurabilir. Ücret artış
bildirimine rağmen, ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya
devam etmeniz hâlinde, değişikliği kabul ettiğiniz varsayılır.
Ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda
Bankamızın, ürün veya hizmeti durdurma hakkı saklıdır.
SİGORTA YAPTIRILMASI: Müşterinin açık olarak
yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile iletilmiş bir
talebi
olmaksızın
krediyle
ilgili
sigorta
yaptırılmayacaktır. Müşteri, Sigorta hizmetlerini
Bankamız dışındaki bir sağlayıcıdan da alabilir. Kredi
kullanımı aşamasında müşterinin, hayat, kasko, trafik,
ferdi kaza sigortasını Bankamızdan yaptırmak istemesi
halinde, bu sigortalara ilişkin poliçeler ayrıca
düzenlenerek, poliçeye uygun prim tahsil edilecektir.
Müşterinin mevcut sigorta poliçelerinin krediyle

Bildirim Başına
(Per Notice)

*

İşlem Başına
(Per Transaction)

*

Ücretsiz
(Free)
Sayfa Başı
*
(Per Page)
4.50- TL

*PRINCIPLE OF CHANGES AT THE END OF VALIDITY
PERIOD: Fees and monetary limits shall be increased at
maximum amount every year at an increase rate of annual
customer price index announced by Turkish Statistical
Institute as of the end of the previous year and announced
at our Bank’s website. Increases on fees are notified in
writing or through permanent data storage or through a
recorded phone at least 30 days in advance before the
increase shall be effective. You have the right to cease
utilization of the product or service up to 15 days following
the date you are notified on this increase. No additional fee
shall be requested as of the date increase rate is effective
once this right is utilized. Our bank shall cease the utilization
of product and service once you exercise your right to cease.
Despite of the notification of increase rate, in case you
proceed to utilize the product and get service, you are
supposed to accept the change.
TAKING OUT INSURANCE: No insurance shall be taken
out for the loan unless there is a clear request forwarded by
the Client in writing or via a permanent data storage device.
The Customer may also outsource Insurance services from
any external provider outside our Bank. If the customer
wants to take out life, comprehensive car, traffic, and
personal accident insurances from our Bank during the stage
of disbursement of the loan, the policies related to such
policies shall be separately arranged and the premiums
applicable under such policies shall be collected. For
association of the Customer’s current insurance policies with
the loan, such policies must be in conformity with the loan.
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ilişkilendirilebilmesi için, bu poliçelerin krediyle uyumlu
olması gerekir.
VERGİ VE FON: Ücret tutarları üzerinden % 5 BSMV;
kar payı ve kar payı niteliğinde tahsil edilen
komisyonlar üzerinden ise ayrıca % 15 KKDF tahsil
edilmektedir.
TAHSİLAT YÖNTEMİ: Nakden veya mahsuben veya
hesabına borç kaydedilmek suretiyle. Sadece kredi ile
ilgili işlemlerin yapıldığı hesaplara ilişkin hiçbir ücret ve
masraf talep edilmez ve bu hesap kredinin ödenmesi
ile kapatılır.
CAYMA HAKKI: Müşteri; sözleşmenin imzalandığı
tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kredi
sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma
hakkının kullanıldığına dair bildirim, cayma hakkı
süresi içinde yazılı olarak ya da kalıcı veri saklayıcısı
ile Banka’ya yöneltilmelidir. Cayma hakkını kullanan
Müşteri krediden faydalanmış ise; anaparayı ve
kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği
tarihe kadar olan sürede akdi kâr payı oranına göre
hesaplanan kâr payı ile bir kamu kurum veya
kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş/ödenecek
olan masrafları en geç cayma bildirimini Banka’ya
göndermesinden sonra otuz gün içinde geri öder. Bu
süre içinde Müşterinin anılan ödemeyi yapmaması
hâlinde tüketici kredisinden cayılmamış sayılır. İşbu
kredi sözleşmesine bağlı olarak Müşteriye başka bir
hizmetin de sunuluyor olması halinde, Müşterinin kredi
sözleşmesinden cayması ile birlikte bu hizmete ilişkin
sözleşme de kendiliğinden sona erer.
TEMERRÜDE DÜŞMENİN HUKUKİ SONUÇLARI:
Müşteri birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede
gecikirse (temerrüde düşerse) Banka, borcun
tamamının geri ödenmesini talep edebilir. Her bir
gecikme (temerrüt) durumunda takip de yapabilir.
Temerrüt halinde Banka geciken borca, işbu belgenin
birinci sayfasında yer alan ÜRÜNE AİT BİLGİLER
kısmında yazılı olan gecikme cezası oranları esas
alınarak yapılacak gün başına (kıstelyevm)
hesaplamayla bulunacak tutarı, gecikmenin başladığı
gün ile borcun fiilen ödendiği gün arasındaki süre için
gecikme cezası olarak ilave etme hakkına sahiptir.
Gecikme cezası ödenmesinin gerektiği durumlarda,
Müşteri, gecikme cezası ile birlikte BSMV başta olmak
üzere ödenmesi gerekecek her tür vergi, harç, resim ile
dava/takip giderlerini ve avukatlık ücretini ödemek
zorundadır.
ERKEN ÖDEME: Müşteri kredi borçlarını erken
ödeyebilir. Bu halde Banka erken ödenen tutara göre,

TAXES AND FUNDS: 5 percent BITT is collected over the
amounts of fees and charges; and 15 percent RUSF is
separately collected over the profit share and the
commissions collected in the form of profit share.
COLLECTION METHOD: In cash or by way of setoff or by
debiting to the related account. No fees or charges are
requested for the accounts used for executing the
transactions related with the loan only and this account is
closed upon repayment of the loan.
RIGHT OF WITHDRAWAL: The Customer is entitled to
withdraw from the loan agreement in fourteen days following
the date of execution of this agreement without giving any
reason and without penalty. The notice indicating that the
right of withdrawal is exercised must be sent to the Bank in
writing or via a permanent data storage device within the
period of right of withdrawal. If the Customer exercising the
right of withdrawal has already utilized the loan; the
Customer shall repay the principal amount together with the
profit share calculated for the period from the date of
drawdown of the loan until the date of repayment of the
principal amount using the contractual profit share rate and
the expenses paid/to be paid to any public agency or
institution or third parties, not later than in thirty days after
the withdrawal notice is sent to the Bank. If the Customer
fails to make the said payment within this period, the
consumer loan shall be deemed as not renounced. If another
service is also provided for the Customer in connection with
this loan agreement; the agreement related to such service
is automatically terminated when the Customer withdraws
from the loan agreement.
LEGAL CONSEQUENCES OF DEFAULT: If the Customer
delays in payment of at least two successive installments
(and thus goes into default), the Bank may request for
repayment of the entire debt amount. Proceedings may also
be initiated in each event of delay (default). In case of
default, the Bank is entitled to add to the delayed debt, the
amount to be calculated per the number of days (as per the
principle of per diem deduction) based on the delay penalty
rates specified in the PRODUCT-RELATED INFORMATION
section provided on the first page of this document, as delay
penalty for the period from the start date of the delay until
the date of actual payment of the debt. In cases
necessitating payment of delay penalty, the Customer has to
pay, together with the delay penalty, any and all taxes,
including particularly BITT, and the other charges, duties and
action/proceeding costs and expenses and attorney fees
that will be required to be paid.
PREPAYMENT: The Customer pay prepay the loan debts.
In such cases, the Bank shall make deductions at the rates
stipulated by the provisions of the related laws according to
the amount prepaid.
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ilgili mevzuat hükümlerinin öngördüğü oranda indirim
yapacaktır.
BİLGİ VERME: Kredi itibarı değerlendirme sonucu
olumsuz ise Müşteri derhal ve ücretsiz olarak
bilgilendirilecektir.
ÖRNEK ALMA: Kredi sözleşmesi akdedilirse, Müşteri
kredi sözleşmesinin bir örneğini ücretsiz olarak alabilir.
GENEL BİLGİLENDİRME: Başvuru öncesinde
müşteri tarafından satıcıya peşinat veya kaparo
verilmesi durumunda katılım bankacılığı prensipleri
gereği finansman işlemi yapılamaz. Bankanın
sorumluluğu, mal/hizmet için finansman sağlamakla
sınırlıdır. Kredi/Finansman Tutarı Satıcıya ödenir.
TEMİNATLAR: Banka teminat olarak ipotek, menkul
rehni, hesap rehni, alacak temliki, kefalet, garanti ve
benzeri teminatları tamamen veya kısmen isteyebilir.
Ayrıca gerekli hallerde ek teminat da talep edebilir.
İşlemleri bunların teminine bağlayabilir; bunların
verilmemesini borcun vadesinden önce ödenmesinin
gerekmesi (muacceliyet) nedeni yapabilir. Teminatların
tesis ve fekki ile ilgili tüm masraflar Müşteriye aittir.
Banka teminatların sigortalanmasını talep edebilir; tüm
prim ve masraflar Müşteriye aittir. Teminatlara ilişkin
olarak akdedilebilecek sözleşme örneklerini,
http://www.kuveytturk.com.tr/sozlesmeler_ve_bilgi_for
mlari.aspx adresinden inceleyebilirsiniz. Müşteri lehine
verilecek şahsi teminatlar her ne isim altında olursa
olsun adi kefalet sayılır. Müşterinin alacaklarına ilişkin
verilecek şahsi teminatlar diğer kanunlarda aksine
hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılır.
BAĞLI KREDİ: Bankanın tabi olduğu mevzuat
gereği
finansman
sağlama
yöntemi,
satıcıyı/sağlayıcıyı da içeren üç taraflı bir ilişkiyi
zorunlu kıldığından, 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 30/5 maddesi
uyarınca Banka ile satıcı veya sağlayıcı arasında
belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir
sözleşme
olmadıkça,
olağan
yöntemle
kullandırılan krediler bağlı kredi sayılmaz.
GEREKLİBELGE LİSTESİ
Tüketici Kredisi Başvuru Formu ve Sözleşmesi
Gelir belgesi (maaş bordrosu, finansal tablolar, vergi
levhası vs.)
BİLGİLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Formdaki bilgiler,
verilmesinden itibaren 2 iş günü süreyle bağlayıcıdır.
EK-1/Ödeme Planı: Kredi müracaatı anından
hazırlanan tahmini Ödeme Planı ektedir.
EK-2/Efektif Yıllık Kar Payı Oranı/Yıllık Maliyet Oranı
ve Ödenecek Toplam Tutarı gösteren hesaplama
örneği

PROVIDING INFORMATION: If the loan assessment result
is negative, the Customer shall be immediately informed on
a free of charge basis.
RECEIVING A COPY: If the loan agreement is signed, the
Customer may receive a copy of the loan agreement free of
charge.
GENERAL INFORMATION: If the customer makes any
down payment or advance payment to the Seller before the
application, no financing can be provided pursuant to the
participation banking principles. The Bank’s liability is limited
with provision of funding for the good/service. The
Loan/Financing Amount is paid to the Seller.
COLLATERALS: The Bank may request mortgage,
movable property pledge, account pledge, assignment of
receivables, surety, guarantee and similar collaterals in part
or as a whole as security for the debts. In addition, the Bank
may also request for additional collaterals if and when
required. The Bank may stipulate execution of transactions
on condition of provision of such collaterals; and consider the
failure to deposit such collaterals as the reason for
prepayment of the debt before the end of maturity
(acceleration). All costs and expenses related with
establishment and release of collaterals are on the
Customer’s account. The Bank may request for insurances
to be taken out for such collaterals; all the related premiums
and charges are on the Customer’s account. The agreement
forms that can be signed in relation to collaterals are
provided
at
http://www.kuveytturk.com.tr/sozlesmeler_ve_bilgi_formlari.
aspx. Personal collaterals to be given in favour of the
Customer are deemed ordinary guarantees under any name
or title whatsoever. The personal collaterals to be given in
relation to the Customer’s receivables are deemed joint
guarantees unless otherwise specified in the applicable
laws.
TIED LOAN: Since, pursuant to the applicable laws
governing the Bank, the funding method requires a
tripartite relationship involving the seller/provider, the
loans disbursed by the ordinary method are not
considered as tied loans unless there is an agreement
between the Bank and the seller or provider for supply
of a specific good or service pursuant to article 30/5 of
the Law no. 6502 Protection of Consumers.
LIST OF REQUIRED DOCUMENTS
Consumer Loan Application Form and Agreement
Income certificate (payroll, financial statements, tax
registration certificate, etc.)
VALIDITY PERIOD OF INFORMATION: The information
provided on the form is binding for 2 business days following
the date of submission.
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EK-3/Mevzuatın zorunlu kılmadığı sair bilgilendirme
konuları
İşbu bilgilendirme formu, Finansal Tüketicilerden
Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik m.5/4 uyarınca sözleşmenin imzalanması
anında başkaca bir işleme lüzum olmaksızın
kendiliğinden sözleşmenin ayrılmaz bir parçası halini
alacaktır.

ANNEX-1/Payment Schedule: The estimated Payment
Schedule prepared at the time of loan application is
enclosed.
ANNEX-2/Calculation example showing the Effective Annual
Profit Share Rate/Annual Cost Rate and Total Payable
Amount
ANNEX-3/Other information topics not mandatorily required
by the legislation
This information form shall automatically become an integral
part of the agreement at the time of execution of the
agreement, without any further notice, pursuant to article 5/4
of the Regulation on the Procedures and Principles for the
Fees to be Charged to Financial Consumers.

KREDİ VEREN/BANKA – LENDER/BANK

MÜŞTERİ – CUSTOMER

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
(kaşe+imza)

I understood the information provided above and the verbal
explanations made to me; I agreed to the profit share, fees,
charges and commission amounts constituting the subject matter
of this information; and I request for provision of a personal finance
support for me under the information provided and the agreement
signed.
Name & Surname:
Date:
Signature:

I have received a signed copy of the form.
Customer:
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EK-1 (ANNEX-1)

: Geri Ödeme Planı (Sample Payment Schedule)
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EK-2 (ANNEX-2)
: Efektif Yıllık Kar Payı Oranı/Yıllık Maliyet Oranı ve Ödenecek Toplam Tutarı Gösteren
Hesaplama Örneği (Calculation Example showing the Effective Annual Profit Share Rate/Annual Cost Rate and Total
Payable Amount)
Finansman Miktarı/ Financing Amount
: 10.000TL
Taksit Sayısı / Number of Installments
: 12 ay / months
Aylık Kar payı oranı / Monthly Profit share rate
: %1,50
Efektif Yıllık Kar Payı Oranı / Effective Annual Profit Share Rate: %25,7229
KKDF Oranı / RUSF Rate
: %15
BSMV Oranı / BITT Rate
: %5
Tahsis Ücreti / Allocation Fee
: 52,50 TL
Ekspertiz Masrafı / Appraisal Cost
: 1.250 TL
Araç Rehin Tesisi Katılım Payı (Noter İşlem Ücreti)
(Vehicle Pledge Contribution Share (Notarial Act Fee))
: 24,82 TL (Rehin Adedi Başına / Per Pledge)
İpotek Tesis Ücreti / Mortgage Collateralization Fee
: 280 TL
Taksit Tutarı / Installment Amount
: 934,02 TL
Toplam maliyet / Total cost
: 52,50 TL + 24,82 TL + 11.208,24 TL = 11.283,06 TL
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

VADE
TARİHİ
13/01/2021
15/02/2021
15/03/2021
13/04/2021
13/05/2021
14/06/2021
13/07/2021
13/08/2021
13/09/2021
13/10/2021
15/11/2021
13/12/2021

TUTAR

ANAPARA

KAR

BSMV

KKDF

934,02
934,02
934,02
934,02
934,02
934,02
934,02
934,02
934,02
934,02
934,02
934,02
11.208,24

754,02
767,59
781,41
795,47
809,79
824,37
839,21
854,31
869,69
885,35
901,28
917,50
10.000,00

150,00
138,69
127,18
115,45
103,52
91,38
79,01
66,42
53,61
40,56
27,28
13,76
1.006,86

7,50
6,93
6,36
5,77
5,18
4,57
3,95
3,32
2,68
2,03
1,36
0,69
50,34

22,50
20,80
19,08
17,32
15,53
13,71
11,85
9,96
8,04
6,08
4,09
2,06
151,03

KALAN
ANAPARA
9.245,98
8.478,39
7.696,98
6.901,51
6.091,71
5.267,34
4.428,14
3.573,82
2.704,13
1.818,79
917,50
0,00
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EK-3 (ANNEX-3) : MEVZUATIN ZORUNLU KILMADIĞI BİLGİLENDİRME KONULARI (INFORMATION TOPICS
NOT MANDATORILY REQUIRED BY THE LEGISLATION)
Genel İşlem Koşulu Kullanıldığı Uyarısı: Ekli
Sözleşme Bankamız tarafından tek taraflı olarak
önceden hazırlanmış tip sözleşme niteliğinde olup,
genel işlem koşulları içermektedir. Karşı tarafın
menfaatine aykırı genel işlem koşullarının
sözleşmenin kapsamına girmesi, sözleşmenin
yapılması sırasında düzenleyenin karşı tarafa, bu
koşulların varlığı hakkında açıkça bilgi verip,
bunların içeriğini öğrenme imkânı sağlamasına ve
karşı tarafın da bu koşulları kabul etmesine bağlıdır.
Bu nedenle Bankamızla imzalamayı düşündüğünüz
sözleşme hakkında bu form ile bilgi verilmektedir.
1-Sözleşmenin uygulama ve yorumunda, Bankanın
bir Katılım Bankası olduğu öncelikle nazara alınır;
Bankanın üretici, satıcı, sağlayıcı vs. olmadığı,
sadece kredi/finansman sağlayan olduğu esas
alınır. Bu nedenle Bankanın çalışma prensipleri
nedeniyle, herhangi bir işlemin özelliği icabı
sözleşmeye eklenen hüküm (örneğin bazı
işlemlerde Müşterinin, bazı işlemlerde Bankanın
vekil kabul edilmesi gibi) sadece o işlem
bakımından nazara alınır, genele şamil edilmez.
2-Banka, Sözleşmedeki hak ve yetkilerini dilediği
zaman kullanabilir.
3-Teminatlar: Banka teminat olarak ipotek, menkul
rehni, hesap rehni, alacak temliki, kefalet, garanti,
kambiyo senedi vb. teminatları tamamen veya
kısmen isteyebilir. Ayrıca gerekli hallerde ek teminat
da talep edebilir. İşlemleri bunların teminine
bağlayabilir; bunların verilmemesini muacceliyet
nedeni yapabilir. Teminatların tesis ve fekki ile ilgili
tüm masraflar Müşteriye aittir. Banka teminatların
sigortalanmasını talep edebilir; tüm prim ve
masraflar Müşteriye aittir. Teminatlara ilişkin olarak
akdedilebilecek
sözleşme
örneklerini,
http://www.kuveytturk.com.tr/sozlesmeler_ve_bilgi
_formlari.aspx adresinden inceleyebilirsiniz.
4- Müşterinin, Banka uhdesinde her ne sebeple
olursa olsun bulunan/bulunacak bilcümle alacak ve
hakları ile bunların kâr payları üzerinde Bankanın
rehin, hapis, virman ve takas hakkı vardır.
5- Sözleşmeden doğacak anlaşmazlıkların
çözümünde İstanbul (Çağlayan) mahkeme ve icra
daireleri yetkilidir. Bu hüküm genel mahkemelerin
ve icra dairelerinin yetkisini ortadan kaldırmaz.
Özellikle Bankanın fiilen şubesinin bulunduğu
yerlerdeki mahkeme ve icra daireleri de bu

Warning that General Transaction Conditions are used: The
enclosed Agreement is a standard agreement unilaterally
prepared by our Bank; and contains general transaction
conditions. If the general transaction conditions are contrary to
the interests of the other party, in order for such terms to be
considered under the scope of agreement, the drafting party must
provide to the other party clear information regarding the
existence of such conditions at the time of execution of the
agreement, and provide the other party with the opportunity to
learn the contents therein and receive consent of the other party
on such conditions. Therefore, with this form, you are informed
about the agreement that you intend to sign with our Bank.
1- In the implementation and interpretation of the Agreement, it
shall be firstly taken into consideration that the Bank is a
Participation Bank; the fact that the Bank is not a producer, seller,
or provider, but rather a loan/financing provider shall constitute
the basis. Therefore, due to the operating principles of the Bank,
any provision added to the agreement as required by the nature
of any transaction (for example; consideration of the Customer
as the proxy of the Bank in some transactions, etc.) shall be taken
into account in terms of the related transaction only; and it shall
not apply in general.
2-The Bank may exercise its rights and powers granted under the
Agreement at any time desired.
3-Collaterals: The Bank may request mortgage, movable
property pledge, account pledge, assignment of receivables,
surety, guarantee, commercial bills, and similar collaterals in part
or as a whole as security for the debts. In addition, the Bank may
also request for additional collaterals if and when required. The
Bank may stipulate execution of transactions on condition of
provision of such collaterals; and consider the failure to deposit
such collaterals as the reason for acceleration. All costs and
expenses related with establishment and release of collaterals
are on the Customer’s account. The Bank may request for
insurances to be taken out for such collaterals; all the related
premiums and charges are on the Customer’s account. The
agreement forms that can be signed in relation to collaterals are
provided
at
http://www.kuveytturk.com.tr/sozlesmeler_ve_bilgi_formlari.aspx
.
4- The Bank has the right of lien, retention, transfer and setoff on
any and all receivables and rights, whether present or future, and
the related profit shares which may be held at the Bank for any
reason whatsoever.
5- Istanbul (Çağlayan) courts and execution offices have
jurisdiction for settlement of disputes arising from the Agreement.
This provision does not prejudice the jurisdiction of general courts
and enforcement offices. Particularly, the courts and execution
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Sözleşmeden
doğacak
anlaşmazlıkların
çözümünde yetkilidir.
6- Çıkacak her türlü anlaşmazlıkta, Bankanın
defterleri; muhasebe, bilgisayar, mikrofilm, mikrofiş,
ses, görüntü ve sair kayıtları ve belgeleri esas alınır;
bu kayıt ve belgeler (teyit edilmiş olsun veya
olmasın) HMK m.193 uyarınca kesin delil teşkil
eder.

offices in the locality where the Bank has a physical branch also
have the right of jurisdiction for settlement of disputes that may
arise from this Agreement.
6- In case of any possible dispute; the Bank’s books; and the
Bank’s accounting and computer records, microfilms,
microfiches, voice, image and other records and documents shall
be taken as the basis; such records and documents (whether
confirmed or not) shall constitute conclusive evidence pursuant
to article 193 of HMK (Code of Civil Procedure).
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