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I. GENEL HÜKÜMLER: 
Finansbank A.Ş. (“Banka” diye anılacaktır.) ile diğer 
tarafta ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan 
Müşteri (aşağıda “Müşteri” diye anılacaktır.), aşağıdaki 
koşullarla hüküm ve şartlarda anlaşmışlar ve bu 
Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
 
1. Bu Sözleşme uyarınca açılmış ve açılacak hesap(lar) 
ve ayrıca bu Sözleşmede düzenlenmemiş olmakla birlikte 
uygulanan veya Banka’nın ileride uygulayacağı ve 
Müşteri’nin kullanacağı tüm yeni ürünler ve işlemler için 
aşağıda yer alan hükümler uygulanacaktır.  
 
2. Müşteri, Banka’nın, ürünlerin bir kısmını ya da 
tamamını kullandırıp kullandırmama, hesapları tasfiye ve 
Sözleşmeyi sonlandırma hakkına sahip olduğunu taahhüt 
eder. 
 
3. Sözleşme bir bütün olup, Müşteri’nin herhangi bir 
hükme aykırı davranışı, diğer hükümlerin de ihlali 
anlamını taşır. Bu Sözleşmede yer alan ürünler ile ilgili 
hükümlerden her biri, niteliklerine aykırı düşmedikçe 
diğerleri hakkında da uygulanır.  
 
4. Banka tarafından Müşteri’ye herhangi bir kredi tahsis 
edildiği takdirde, Müşteri bu Sözleşme uyarınca, 
hesaplardan çekilecek meblağların ödemenin fiilen 
yapıldığı günün valörü ile hesaplarına zimmet 
kaydedilmesini ve hesaplara nakdi ödeme suretiyle 
alacak kaydedilecek tutarların, tevdi veya mahsup 
edildiği günün bir sonraki iş gününün valörü ile 
hesaplara işlenmesini kabul eder.  
 
5. Müşteri’nin Banka’da birden fazla hesabı varsa 
Banka’nın, Müşteri’nin herhangi bir talimatı 
gerekmeksizin bu hesaplar arasında dilediği şekilde ve 
zamanlarda, her türlü virmanı yapmaya ve/veya bu 
hesapları birleştirerek tek hesap haline getirmeye hakkı 
vardır. Banka’nın bundan başka Müşteri’nin, nezdindeki 
birden fazla hesabını bir kül olarak mütalaa etmeye, 
gerek Banka ile Müşteri, gerek Banka ve üçüncü kişiler 
ile olan ilişkilerde, birden fazla hesabı bir tek hesap gibi 
işleme tabi tutmaya veya yeni hesaplar açmaya hakkı 
vardır.  
 
6. Müşteri mevduat hesabı mevcudunu geri alma hakkını 
haiz olup, Müşteri adına açılmış hesapların zimmeti ile 
veya adına tahakkuk eden herhangi bir meblağın 
mahsubu suretiyle yapılacak tediyeler için Banka’ya 
verilecek her talimatın, lehdar adını, tediye miktar ve 
şeklini açıkça ihtiva etmesi zorunludur. Banka, lehdara 
doğrudan postayla ihbar yapılması hakkındaki talimatları 
uygulamak, yerine getirmek zorunda değildir. Lehdarın 
borcundan ötürü tediye tutarına haciz, iflas veya ihtiyati 

tedbir konması yahut haciz, iflas veya tedbir yolu ile 
borcun tahsil edilmesi halinde Banka’nın veya 
muhabirlerinin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 
 
7. Banka’ya karşı yalnızca Banka’ya imza örnekleri 
verilmek suretiyle hesap üzerinde tasarrufa yetkili 
oldukları Müşteri tarafından bildirilmiş olan kimseler, aksi 
bildirilinceye değin tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. 
Müşteri’nin ya da üçüncü kişinin yetki ve/veya 
ehliyetsizliğinden doğan bütün sonuçlar Müşteri’ye aittir. 
Ehliyetsizlik ve yetkisizlikler ile ilgili hususlar, yapılan 
değişiklikler, Banka’ya gerekli yasal belgeler ile birlikte, 
yazılı olarak ulaştırılmış olmadıkça Banka için bağlayıcı 
olmayacak ve Banka’ya bu yüzden hiçbir sorumluluk 
atfolunamayacaktır. Banka, anılan özel yazılı bildirim 
Banka’ya yapılmadıkça, Müşteri’yi ya da onun 
temsilcilerini tam ehliyetli ve her türlü tasarruf yetkisini 
haiz saymaya yetkili olup, bu yüzden sorumlu tutulamaz. 
 
8. Müşteri, Banka ile girdiği her türlü hukuki ilişkinin 
kendi nam ve hesabına yapılacağını beyan ve taahhüt 
etmekte olup, imza yetkililerinin, temsilcilerinin, 
vekillerinin veya Müşteri adına işlem yapacak kişilerin de 
Müşteri'nin nam ve hesabına hareket edeceğini, Müşteri 
başkası adına veya hesabına hareket ettiği takdirde bunu 
yazılı olarak Banka'ya beyan edeceğini ve bu hususta 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkındaki 
mevzuat hükümleri de dâhil olmak üzere her türlü 
sorumluluğun Müşteri'ye ait olduğunu taahhüt eder. 
 
9. Taraflar, Banka’nın, Sözleşme gereğince açılacak kredi 
ve hesaplar ile diğer her türlü kredi, teminat ve 
alacaklara,  yetkili merciler, mahkemeler tarafından 
zorunlu kılınan bir faiz oranı belirlenmediği hallerde, Türk 
Lirası alacaklar için alacağın doğduğu/kredinin 
kullanıldığı tarihte Türkiye Bankalar Birliği tarafından ilân 
edilen O/N TRLIBOR’un (TRLIBOR: Türkiye Bankalar 
Birliği tarafından www.trlibor.org adresli internet 
sitesinde her gün açıklanan Türkiye Bankalar Birliği O/N 
TRLIBOR referans oranını ifade eder.) on katı oranına 
kadar, yabancı para üzerinden alacaklar için ise, alacağın 
yabancı para cinsine göre, alacağın doğduğu/kredinin 
kullanıldığı tarihte ilân edilen O/N LIBOR veya O/N 
EURIBOR oranına 20 puan eklenmek suretiyle bulunacak 
orana kadar akdî faiz yürüteceği hususunda mutabık 
kalmışlardır. Alacağın doğduğu/kredinin kullanıldığı 
tarihte TRLIBOR faiz oranı ilân edilmemiş ise; alacağın 
doğduğu/kredinin kullanıldığı tarihten bir önceki günde 
ilân edilen TRLIBOR faiz oranının on katı, akdî faiz oranı 
olarak esas alınır. Kredinin tamamen ödenmesine kadar 
geçecek sürede akdî faiz oranının hesaplanmasına 
TRLIBOR faiz oranında oluşacak değişiklikler aynen 
yansıtılır. Banka belli dönemlerde Müşteri’nin durumunu 
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göz önüne alarak alacağına daha düşük oranda veya sıfır 
faiz uygulayabilir. Banka’nın Müşteri lehine daha düşük 
veya sıfır akdî faiz tatbik etmesi, Banka’nın bu 
Sözleşmede kararlaştırılan akdî faiz oranlarını uygulama 
hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. Türkiye 
Bankalar Birliği’nin TRLIBOR faiz oranını açıklamasına 
son vermesi halinde, bu Sözleşme kapsamındaki kredi, 
hesaplar ile diğer her türlü kredi, teminat ve alacaklara 
uygulanacak akdî faiz, Türk Lirası krediler için; alacağın 
doğduğu/kredinin kullanıldığı tarihte TCMB tarafından 
ilân edilen iskonto faiz oranının on katına kadar 
işletilecektir. Kredinin tamamen ödenmesine kadar 
geçecek sürede, bu şekilde akdî faiz oranının 
hesaplanmasına TCMB iskonto faiz oranında oluşacak 
değişiklikler aynen yansıtılır. 
Banka, bu Sözleşme gereğince Müşteri’nin temerrüde 
düşmesi halinde, temerrüde düşülen borç için 
temerrüdün gerçekleştiği tarihte yukarıdaki şekilde 
hesaplanacak akdî faiz oranının iki katı oranında temerrüt 
faizi işletir.  
Müşteri, bu Sözleşme uyarınca kullandığı/kullanacağı 
krediler, Banka’ya karşı doğmuş/doğacak borçları 
nedeniyle komisyon, fon, ücret, kaynak kullanımını 
destekleme fonu gibi sair teferruat ve ayrıca yasalarca 
yetkilendirilmiş mercilerce tayin edilen miktar ve 
oranlarda gider vergisi, sair vergi, resim ve harçları 
nakden veya hesaben ödemeyi taahhüt eder. 
Ticari senetler, hisse senetleri ve tahvillerin üzerlerinde 
yazılı değerleri ile diğer teminatların ekspertiz değerleri 
üzerinden veya mevzuata uygun diğer şekillerde 
hesaplanacak her türlü komisyon ve gider vergileri peşin 
olarak nakden veya hesaben Müşteri’den tahsil 
edilecektir. 
Banka; döviz kredileri ile ilgili olarak ülkede ya da 
uluslararası piyasalarda ortaya çıkabilecek artışları 
(komisyon, faiz vs.) herhangi bir ihbarda bulunmaksızın 
Müşteri’ye derhal yansıtma hakkına sahiptir.  
Banka'ya tahsil olunmak üzere tevdi edilen senetlerin 
Banka'nın şubesi bulunmayan mahallerdeki bankalara 
tahsil için gönderilmesi halinde, aracı Banka'ya ödenecek 
her türlü komisyon, masraf ve gider vergileri de Müşteri 
tarafından derhal, nakden ödenecektir. Ayrıca; bu 
Sözleşme ile bilcümle eklerinin ve bu nedenle verilen 
veya verilecek her türlü teminatlarla ilgili muamelelerin 
gerektirdiği ve gerektireceği her türlü masrafların ve 
halen mevcut veya ileride konulacak, arttırılacak her türlü 
vergi, resim ve harçlarla, tarh edilecek cezaların, sigorta, 
prim ve masraflarının, bunlarda vuku bulacak artışların 
Müşteri’ye ait olacağı ve bunların Banka'ya nakden veya 
hesaben ödeneceği taraflarca kararlaştırılmıştır. Bu 
Sözleşme ve eklerinde faiz düzenlemelerine yönelik 
yapılacak atıflar, bu madde hükümleri çerçevesinde 
değerlendirilecek ve işleme alınacaktır.  

10. Banka, üçer aylık dönemleri takip eden ayın ilk 15 
günü içinde ya da belirlenecek zamanlarda Müşteri’ye bir 
hesap özeti (ekstre) gönderebilir. Banka’nın hesap özeti 
göndermesi halinde Müşteri, noter aracılığı ile gönderilen 
hesap özetlerinin, hesap veya faiz tahakkuk dönemlerini 
takip eden 15 gün içinde notere tevdi edilmesinin yeterli 
ve geçerli olduğunu ve ilgili ekstre masrafını ödemeyi 
kabul eder. Müşteri, hesap özetinin muhtevasına, hesap 
özetini aldığı tarihten itibaren bir ay içinde itiraz etmezse, 
hesap özetinin gerçeğe aykırılığını Banka’ya karşı ancak 
borcunu ödedikten sonra iddia ve dava edebilir. Diğer 
taraftan ayrıntılı gerekçe göstermeksizin yapılan itirazlar 
hiç yapılmamış sayılır. Müşteri’ye hesap özeti noter 
aracılığı ile gönderilebileceği gibi sair yollar (iadeli 
taahhütlü posta, posta, kayıtlı elektronik posta vb.) ile de 
gönderilebilecektir. 
 
11. Müşteri, Banka’nın aşağıda yazılı işlemleri de 
yapmaya hakkı olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
Banka, gerektirici sebepler ortaya çıktığı takdirde, 
Müşteri’nin hesaplarından birisinin veya hepsinin borç 
bakiyesinin tamamen veya kısmen ödenmesini istemek, 
hesapları kapatmak, hesap numarasını değiştirmek, 
Banka’nın şubeleri arasında hesap devirleri yapmak, 
Müşteri’nin müşteri numarasını değiştirmek, herhangi bir 
kredi tahsisini iptal etmek veya kredinin kullanımını 
kısmen veya tamamen durdurmak, kullanma sahasını 
daraltmak, kullanma sahasını belli konulara tahsis etmek 
hakkına sahiptir. Banka’nın yukarıda sözü edilen 
haklardan herhangi birisini kullanması halinde Müşteri, 
belirtilen devredeki faiz ve masraflar ile birlikte borç 
bakiyesini derhal nakden ve tamamen ödemeyi, verilen 
teminat mektuplarını geri vermeyi, bu teminat 
mektuplarının müddeti dolmamış eşit bir tutarını 
Banka’ya nakden ödemeyi, çek yaprağı başına 
düzenlenen Banka’nın ödemekle yükümlü olduğu 
bedelleri hesaplarına yatırmayı ve çekleri iade etmeyi 
taahhüt etmiştir. Banka tarafından herhangi bir hesabın 
iptal edilmesi sadece o hesap bakiyesini derhal 
ödenmesi gereken muaccel bir borç haline getirecek ve 
bu hesap veya hesapların borç, bakiye veya bakiyelerinin 
tamamen ödenmesi gerekecektir. Müşteri’ye gönderilen 
ihbarlarda açıkça bildirilmedikçe bu husus diğer 
herhangi bir kredi sözleşmesinin yahut başka bir kredi 
kolaylığının iptali olarak yorumlanmayacaktır. 
Hesaplardan herhangi birisinin Banka tarafından iptal 
edilmesi halinde, hesabın iptal edildiği anda Banka’ya; 
masraflardan, faizlerden, komisyonlardan, gider ve 
vergilerden ve sair masraflardan doğmuş/doğacak 
borçlar, ihbarın tebellüğü tarihinde derhal ödenecektir. 
Asıl meblağın ödendiğini bildiren bir makbuzun verilmesi 
yahut asıl tutarın ödendiğini bildiren hesap özetinin 
gönderilmesi halinde dahi, Banka’nın bakiye alacağını 
faizi ile birlikte isteme hakkı saklıdır. Banka tarafından 
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iptal edilen hesapların borç bakiyesi ödenmediği takdirde 
yahut başka türlü bir kredi kolaylığının hangi sebepten 
olursa olsun iptali gerekli görüldüğü takdirde Banka, 
bütün hesapları iptal edebilir. Banka tarafından iptal 
edilen hesapların borç bakiyesi ödenmediği takdirde, 
diğer kredi sözleşmeleri veya başka bir kredi kolaylığı 
önceden olduğu gibi geçerli olmaya devam edecektir. 
Ancak bakiye borçların ödenmesi, Banka’nın kredi 
sözleşmelerini veya başka bir kredi kolaylığını serbestçe 
ve derhal iptal etmek hakkına engel olmayacaktır. 
 
12. Müşteri’nin Banka’da birden fazla hesabı varsa 
Banka’nın Müşteri’nin herhangi bir talimatı 
gerekmeksizin bu hesaplar arasında dilediği şekilde ve 
zamanlarda kendi takdirine göre her türlü virmanı 
yapmaya ve/veya bu hesapları birleştirerek tek hesap 
haline getirmeye hakkı vardır. Banka’nın bundan başka 
Müşteri’nin, nezdindeki birden fazla hesabını bir kül 
olarak mütalaa etmeye, gerek Banka ile Müşteri, gerekse 
Banka ve üçüncü kişiler ile olan ilişkilerde, birden fazla 
hesabı bir tek hesap gibi işleme tabi tutmaya veya yeni 
hesaplar açmaya hakkı vardır.  
 
13. Banka, kredi limiti içinde olmak üzere, krediyi 
kullandırmak için bir veya daha çok hesap açabilme ve 
limitlerini eski hesapları hareketlendirmek için arttırıp 
azaltabilme, böylece bakiyeleri tasfiye edebilme, mevcut 
cari hesapları kapatabilme ve Banka’ca uygun görülecek 
limitlerde yeni hesaplar açabilme ve krediyi kullandırmak 
için diğer her türlü bankacılık muamelelerini yapabilme 
hakkına sahiptir.  
 
14. Müşteri, Banka aracılığıyla veya kredi kartı üzerinden 
veya Banka sistemleri üzerinden tanımlanan ve Banka ile 
Müşteri’nin karşılıklı olarak belirleyeceği yetki ve limit 
dâhilinde yapacağı/yaptıracağı havale/virman/EFT 
uygulaması vs. işlemler esnasında; bu işlemlerin 
yapılacağı hesapta/kredi kartında yeterli bakiyenin 
bulunmaması, hesap üzerinde haciz ve/veya ihtiyati 
tedbir olması, kredi kartının kapalı/blokeli olması veya 
her ne sebeple olursa olsun müsait olmaması nedeniyle 
bu işlemlerin yapılmamasından dolayı Banka’nın hiçbir 
sorumluluğunun olmadığını, buna rağmen herhangi bir 
nedenle havale ve/veya EFT vs. işlemlerinin 
gerçekleşmesi durumunda, lehdarına ödeme yapılmadan 
önce Banka’nın hatayı anlaması halinde işlemleri tek 
taraflı iptal etmek hak ve yetkisine sahip olduğunu, ancak 
hata anlaşılmadan lehdarına ödeme yapılmış ise, işlem 
tarihinden itibaren, bu bedele bu Sözleşmenin 
hükümlerinin uygulanmasını, nakit karşılığı 
havale/virman/EFT vs. işlem talimatı vermiş olsalar dahi 
Banka’nın bu talimatı yerine getirip getirmemekte 
tamamen serbest olduğunu, nakdin Banka’ca kabulünün, 

talimatın kabul edildiği anlamına gelmeyeceğini, hata 
tarihinin temerrüt tarihi olduğunu taahhüt eder. 
 
15. Müşteri, kendisine hesabından herhangi bir şekilde 
sistem, personel hatası veya herhangi bir sebeple fazla 
ödeme yapıldığının Banka’ca tespit edilmesi halinde, 
fazla ödenen tutarı ilk yazılı talepte faiz ve diğer ferileri iIe 
birlikte derhal geri ödeyeceğini, aksi halde borcuna bu 
Sözleşmede belirli oranlar üzerinden hesaplanacak 
temerrüt faizi, fon ve gider vergisi tahakkuk edeceğini 
taahhüt eder. Müşteri, hesabının alacak ve borç 
bakiyelerini takiple yükümlüdür.  
 
16. Banka’nın, masraf ve komisyon listelerinde ilan 
edeceği tutar ve aralıklarda Müşteri’nin mevduat 
hesaplarından “Hesap İşletim Ücreti”, “Yıllık Hizmet 
Bedeli”, “Hareketsiz Hesap Yönetim Ücreti”, “Kredi Limiti 
Tahsis Ücreti” ve sair adlar altında ücretler tahsil etmeye 
hakkı vardır. Bu ücret aylık, üç aylık, yıllık veya 
belirlenecek süreler dâhilinde alınabileceği gibi, birden 
fazla hesap ve/veya Kredili Mevduat Hesabının varlığına 
göre de farklılık gösterebilir. Hesap işletim ücreti üç aylık 
25,50.-TL’ye kadar (yabancı para cinsi hesaplar için 9.-
USD veya karşılığı), Kredili Mevduat Hesabı olan 
Müşteri’ler için 51.-TL’ye kadar alınabilecek olup, Banka 
bu tutarları Müşteri’ye internet bankacılığı, Banka’nın 
kurumsal web sitesi, şube ilan panoları, ekstreler veya 
sair yollar ile bilgi vererek dilediği zaman değiştirme 
hakkına sahiptir. Ayrıca Banka’nın tüm diğer banka 
ATM’lerinin kullanımından doğan masraf, komisyon ve 
ücretleri de Müşteri’den tahsil etmeye hakkı vardır. 
Sözleşmenin imzalandığı tarihte Banka’da uygulanan yurt 
içi ücret ve komisyonlar, Banka ATM'leri dışındaki diğer 
yurt içi bankalara ait tüm ATM'lerde aynıdır, yurt dışı 
diğer banka ATM'leri için uygulanan ücret ve komisyonlar 
ise, yurt içi uygulanan ücret ve komisyonlardan farklı 
olmakla birlikte yurt dışı diğer tüm banka ATM’lerinde 
aynıdır. Ücret ve komisyonlar ATM’sinden para çekilen 
banka tarafından değil, kart çıkaran banka tarafından 
tahsil edilir.  
 
17. Banka nezdindeki mevduat, emanet ve alacaklardan 
hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı 
talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar 
zamanaşımına tabidir. Zamanaşımına uğrayan her türlü 
mevduat, emanet ve alacaklar Banka tarafından hak 
sahibine ulaşılamaması halinde, Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurulu’nca öngörülen usul ve esaslara 
uygun olarak yapılacak ilan ve sair işlemlerin yerine 
getirilmesini müteakiben TMSF’ye gelir kaydedilir. 
Vadesiz mevduat hesabının yenilenmesi halinde, Müşteri 
tarafından herhangi bir itirazda bulunulmadığı müddetçe 
bu Sözleşme de yenilenmiş sayılacaktır.  
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18. Müşteri’nin Banka nezdindeki tasarruf mevduatı, 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edilir. 
Banka’nın, yurtiçi şubelerinde bir gerçek kişi tarafından 
açılmış olan Türk Lirası cinsinden tasarruf mevduatı ile 
tasarruf mevduatı niteliğini haiz altın depo ve döviz 
tevdiat hesaplarının, 100.000.- TL’ye kadar olan kısmı 
sigorta kapsamındadır. Halihazırda kişi başına sahiplik 
gözetilerek 100.000.-TL olarak uygulanan sigorta sınırı ile 
bilahare tespit olunacak sigortaya tâbi tasarruf 
mevduatının kapsamı ve tutarı, TCMB, BDDK ve Hazine 
Müsteşarlığı’nın olumlu görüşü alınmak suretiyle TMSF 
Kurulu tarafından belirlenir. 
 
19. İşbu Sözleşmedeki iş günü kavramı, ulusal bayram ve 
genel tatil günleri, hafta tatili ve Türkiye Bankalar Birliği 
tarafından kabul edilecek diğer tatil günleri dışındaki 
çalışma günlerini ifade eder.  
 
II. MÜŞTEREK MÜTESELSİL HESAPLAR: 
1. Müşterek müteselsil bir hesabın sahiplerinden her biri, 
ister gerçek ister tüzel kişi olsun, ayrıca bir talimata 
ihtiyaç olmaksızın tek başına hesabın tamamı üzerinde 
Müşteri sıfatıyla tasarrufta bulunmaya, hesaptan para 
çekmeye, faizli bakiyeyi alarak hesabı kısmen veya 
tamamen kapatmaya, başka bir şubeye ya da hesaba 
nakle, başka hesaplara transfer etmeye, kısmen veya 
tamamen kendi borçları için veya üçüncü kişilerin 
Banka’ya olan borçları için rehin ve bloke etmeye, sahip 
olduğu bütün yetkilerle üçüncü kişilere vekâlet vermeye, 
vekâleti kısmen veya tamamen iptal etmeye ve genel 
olarak hesapta bulunabilecek tüm değerler için tek 
başına ve tek imzasıyla dilediği işlem, eylem ve tasarrufta 
bulunmaya yetkili olup, Banka’ya karşı tüm borç ve 
yükümlülükler ile bilcümle ferilerinden ötürü diğer hesap 
sahipleri ile birlikte müştereken ve müteselsil olarak 
sorumludur.  
 
2. Banka, bu hesap Müşteri’Ierinden herhangi birinin 
işlem, tasarruf, talimat veya emrini yerine getirmekle 
diğer bütün Müşteri’Iere karşı borcundan kurtulmuş olur. 
 
3. Banka, aksine yazılı talimat verilmedikçe, 
Müşteri’Ierden birinden ve/veya birkaçından alınan 
tutarlar, verilebilecek krediler için müşterek hesabı 
alacaklandırmaya veya tersi işlemler için müşterek 
hesabı borçlandırmaya mezun ve yetkilidir. 
Müşteri’lerden her biri, çek ve/veya diğer kambiyo 
senetlerini ve karşılığında para ödenmesini gerektiren ve 
sair kıymetli evrakı ciro etmeye ve hesaba yatırmaya 
mezun ve yetkilidir. 
 
4. Mevcut tek kişiye ait bir hesaba ya da müşterek bir 
hesaba başka bir veya birkaç kişinin katılması 
Müşteri’lerin tümünün yazılı olarak birlikte Banka’ya 

yapacakları istek üzerine mümkün olup, Banka talebi 
kabul edip etmemekte serbesttir. Hesaba yeni katılanlar 
da müşterek müteselsil hesap Müşterisi olarak işlem 
yapabilecektir.  
 
5. Müşteri’ler, müşterek hesaplar üzerindeki haklarını 
hiçbir suretle başkasına devredemezler. Ancak, Banka 
kabul ederse, Müşteri’lerden birinin veya birkaçının veya 
tümünün verdiği talimat uyarınca, Banka’nın, 
Müşteri’lerden birinin veya birkaçının, hesabın tamamını 
veya bir kısmını devir konusundaki tasarrufunu ve/veya 
talimatını yerine getirmeye ve buna göre işlem yapmaya 
hakkı vardır. 
 
6. Müşteri’lerden her birinin yazılı olarak Banka’ya 
bildirmesi ve Banka’nın da bunu kabul etmesi şartıyla 
Müşteri, müşterek hesap ilişiğini kesebilir. Müşteri’lerden 
birinin ya da birkaçının hesapla ilişiğini kesmesi, bu 
hesaptan doğan bütün hak ve alacaklarını hesabın diğer 
sahiplerine terk ve devretmiş olması sonucunu ortaya 
çıkarır. Ancak hesabı kesen Müşteri’nin bu Sözleşme ile 
üstlendiği yükümlülükleri, borçları devam eder. Banka, 
müşterek hesap Müşteri’lerinden birinin ya da birkaçının 
hesapla ilişkisini kesmesi halini diğer Müşteri’lerin, 
hesap üzerinde münhasır hak sahipleri durumuna 
gelmesi olarak yorumlamakta ve uygulamakta serbest 
kalır.  
 
7. Müşteri’lerden biri veya birkaçı müşterek hesaptaki 
tasarruf haklarıyla ilgili olarak yasal yollara başvurursa 
ya da Banka, Müşteri’lerden biri, birkaçı veya tümü 
aleyhine yasal yollara başvurursa veya üçüncü kişiler 
tarafından Müşteri’lerden birine, birkaçına veya tümüne 
karşı yasal yollara başvurulup Banka’ya ihtiyati tedbir, 
ihtiyati haciz, icrai haciz, iflas, konkordato ve diğer yasal 
kısıtlamalar yetkili merciler tarafından bildirilirse Banka 
kesin hükme bağlanmış olmadıkça, Müşteri’Ierden 
hiçbirine ödemede bulunamaz ve hesabın üzerindeki 
tasarrufları tümüyle durdurur.  
 
8. Banka, Müşteri’lerden birine karşı mevcut ve 
olabilecek hak, alacak ve her türlü taleplerinden ötürü 
müşterek hesaptaki alacak bakiyesinin ve değerlerin 
tümünü veya bir kısmını takas ve mahsup edebilir, 
teminat olarak tutabilir. Banka’nın tüm hak, alacak ve 
talepleri yönünden teselsüllü müşterek hesap sahibi 
Müşteri’lerin her biri hesabın tamamının sahibiymiş gibi 
işlem görür ve Banka bu esasa göre tüm haklarını 
kullanabilir.  
 
9. Hesaba, Müşteri’ler tarafından ya da üçüncü kişiler 
tarafından yatırılan paralar ve değerleri ve tevdi edilen 
kıymetli evrak ve yine hesaptan yapılan bilcümle 
ödemeler ve hesap üzerindeki her türlü tasarruf, işlem ve 
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eylemleri için yalnızca teselsüllü müşterek hesap 
Müşteri’lerinden birine Banka’nın hesap dekontu, 
ekstresi, mutabakat isteği veya başkaca bir bildirim 
göndermesi yeterli olup, müşterek hesabın diğer 
Müşteri’lerine ayrıca bildirim, ihtar, tebligat yapılması 
gerekmez. 
 
10. Müşterek hesap sahipleri, Banka’ya karşı tüm borç ve 
yükümlülükler ile bilcümle ferilerinden ötürü müteselsil 
olarak sorumludurlar. 
 
Ill. MENKUL KIYMET ALIM-SATIM VE SAKLAMA: 
1. Müşteri dilerse, Banka nezdinde yazılı talepte 
bulunarak ve/veya Banka’nın dağıtım kanallarından 
güvenlik adımlarını izleyerek, kartını ve şifresini 
kullanarak, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Banka 
Bonosu, Gelir Ortaklığı Senedi, Özel Sektör Tahvili, 
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet, Finansman Bonosu, 
Yatırım Fonları, Hisse Senedi ve sair menkul kıymetler ile 
sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapabilir, 
Banka’nın aracı kurum acentesi sıfatı ile halka arzına 
aracılık edeceği hisse senetleri için talepte bulunabilir ve 
hisse senetlerinin borsada alım ve satımını yapabilir. 
AIım emri işlemi, Müşteri’nin menkul kıymetin alınması 
için yaptığı bildirim, satım emri işlemi Müşteri’nin menkul 
kıymetin satılması için yaptığı bildirimdir. Emir; alım emri, 
satım emri veya alım satım emridir. Borsa; İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası ve Kanun uyarınca kurulmuş 
ve kurulacak diğer Menkul Kıymet Borsalarıdır. Kurtaj 
ücreti; Banka’nın Müşteri’leri adına Borsa’da 
gerçekleştirdiği işlemler karşılığında menkul kıymetlerin 
işlem gördüğü fiyatlar üzerinden hesaplanarak 
Müşteri’lerinden aldığı komisyondur. 
 
2. Banka’nın aracılık işlemlerini yapma konusunda bir 
taahhüdü, mükellefiyeti yoktur. Banka Müşteri’nin satın 
alınmasını istediği menkul kıymet tutarının nakden ve 
peşinen ödenmesini, satılmasını istediği menkul 
kıymetlerin kendisine teslimini, Müşteri emrini Borsa’ya 
intikal ettirmenin ön şartı olarak ister. Emir serbest fiyatlı 
ise, Müşteri hesabında bir önceki gün kapanış fiyatının 
%10 fazlası üzerinden hesaplanacak tutarın bulunması 
gerekir. Müşteri’nin belirli bir meblağı menkul değerler 
hesabına yatırması halinde, bu meblağ ile sınırlı kalmak 
kaydı ile verdiği talimatlar Banka tarafından işleme 
konulur.  
 
3. Banka, Müşteri’nin nam ve hesabına veya kendi 
namına Müşteri’nin hesabına Borsa’da işlem gören 
menkul kıymetlerin alım satımını yapabilir. Müşteri, 
Banka’ya yapacağı bütün bildirimlerini ve vereceği 
emirlerini, açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde 
yapmakla yükümlüdür. Banka kendi anlayışına göre 

Müşteri’nin açık olmayan ya da tereddüde yer veren emir 
ve bildirimlerini yerine getirmekle yükümlü değildir. 
 
4. Alım satım işIem ve talimatlarında menkul kıymetlerin 
bütün niteliklerinin belirtilmesi ve işlemin, talimatın her 
yönü ile tam ve açık olarak yazılmış olması zorunludur. 
Açıklık taşımayan hususlar Banka’nın tercihine bırakılmış 
demektir. Böyle bir durumda Müşteri, Banka’nın seçim 
hakkını doğru ya da gereği gibi kullanmadığını ileri 
süremeyeceğini, bu nedenle Banka’dan her ne nam 
altında olursa olsun bir talep hakkının bulunmadığını 
taahhüt eder.  
Müşteri’nin alım, satım işlem ve talimatları, verildikleri 
Borsa seansı için gerçekleştirilmemişler ise 
kendiliğinden geçersiz olurlar ve Müşteri onları yazılı 
olarak yenilemedikçe işleme konulamazlar. 
 
5. Müşteri’nin talimatları, işlemleri “Serbest Fiyatlı” veya 
“limitli” olabilir. Serbest Fiyatlı talimatlarda herhangi bir 
fiyat kaydı yoktur. Bu tür talimatlar Banka’ya en geniş 
anlamda davranış ve işlem özgürlüğü verir. Limitli 
talimatlarda işlemin yapılacağı fiyat bizzat Müşteri 
tarafından belirlenir. Bildirilen fiyat alışlarda işlemin 
gerçekleşmesi için kabul edilen en yüksek fiyat, 
satışlarda ise satmaya razı olunan en düşük fiyattır. 
Alışlarda Borsa’da oluşan fiyat, limitli fiyatın altında veya 
bu fiyata eşit olduğu, satış durumunda ise Borsa fiyatı 
limitli fiyata eşit veya onun üstünde olduğu takdirde emir 
yerine getirilir. Limit fiyatın Borsa fiyatına eşit olması 
hallerinde bu fiyattan işlem gören senet miktarı sınırlı ise 
talimat kısmen icra edilebilir veya hiç gerçekleşmeyebilir. 
Müşteri işlem ve talimatlarında fiyat konusunda hiçbir 
açıklık yoksa serbest fiyatlı olduğu kabul edilecektir. 
 
6. Müşteri hesabında emanet olarak kalan hisse senetleri 
ile ilgili rüçhan hakkı kullanımı söz konusu olduğunda bu 
hakkın kullanımı için belirlenen sürenin sona ermesinden 
en az onbeş gün önce Banka’ya aksine yazılı bir talimat 
vermediği takdirde; adına rüçhan hakkı kullanılıp 
kullanılmaması hakkı Banka’ya aittir. Banka’nın rüçhan 
hakkının kullanılması yönünde karar vermesi durumunda 
rüçhan hakkı bedeli hesabındaki serbest bakiyeden ya da 
hesabında yeterli bakiye bulunmaması halinde sermaye 
arttırımına giren şirkete ait hisse senedinin ve/veya 
portföyünde mevcut bulunan diğer hisse senetlerinde 
rüçhan hakkı bedelini karşılayacak kadar kısmının 
satılmasına ve rüçhan hakkının adına kullanılmasına 
Banka’nın hakkı vardır. Müşteri, hesabında hisse senedi 
veya serbest bakiye bulunmaması durumunda rüçhan 
hakkı kullanımının Banka kaynaklarından yapılmasına 
Banka tarafından karar verilmesi halinde kullanılan 
Banka kaynağına bu Sözleşmede temerrüt faizi olarak 
belirlenmiş oran üzerinden hesaplanacak faizi ödemeyi, 
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bu işlemden dolayı Banka’nın hiç bir sorumluluğunun 
bulunmadığını taahhüt eder. 
 
IV. REPO VE TERS REPO: 
Bu Bölümde, taraflar arasında Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun tebliğleri ve bu tebliğlerde yapılan 
değişiklikler (kısaca “Tebliğ” olarak anılacaktır.) 
çerçevesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 
(kısaca “Borsa” olarak anılacaktır.) ve/veya Borsa dışında 
yapılacak repo ve ters repo işlemlerinin genel esasları 
belirlenmektedir. 
 
1. Tanımlar: 
Repo: Banka’nın geri alma, Müşteri’nin geri satma 
taahhüdü ile Banka’nın Müşteri’ye menkul kıymet 
satışını,  
Ters Repo: Banka’nın geri satma, Müşteri’nin geri alma 
taahhüdü ile Banka’nın Müşteri’den menkul kıymet satın 
almasını,  
Vade: Dekont’ta yer alan menkul kıymetin geri alma veya 
satma tarihini ifade eder. 
 
2. Taraflar, münferit her repo ve ters repo işlemleri için iki 
nüsha Repo ve Ters Repo İşIemIeri Dekontu’nu (kısaca 
“Dekont” olarak anılacaktır.) düzenlerler. Dekont’un bir 
nüshası karşı tarafa verilir ve diğer nüsha ise Banka’da 
saklanır. 
 
3. Banka ve Müşteri her münferit repo veya ters repo 
işlemi için düzenlenecek olan Dekont’un içeriğine uygun 
olarak menkul kıymeti satmayı veya almayı ve vadesinde 
geri almayı veya geri satmayı kabul ve taahhüt ederler. 
 
4. Yasal düzenlemeler ve ilgili tebliğ hükümleri uyarınca 
repo işleminde, Müşteri’ye satılan menkul kıymetlerin 
fiziken teslimi yapılmaz. Repo konusu menkul kıymetler 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 
Banka tarafından T.C. Merkez Bankası ve/veya ilgili 
saklama kuruluşunda depo edilir.  
 
5. Ters repo işleminde Banka’nın Müşteri’den satın aldığı 
menkul kıymetler Banka’ya işlem anında teslim edilir. 
Banka bu menkul kıymetleri Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemelerine uygun olarak T.C. Merkez Bankası 
ve/veya ilgili saklama kuruluşunda depo eder. Banka ters 
repo işlemi ile satın aldığı menkul kıymetleri işlem tarihi 
ile vade tarihi arasında kalmak ve vadesi geri satma 
vadesini geçmemek koşuluyla repo işlemi ile yeniden 
satabilir. 
 
6. Banka, repo ve ters repo işlemlerini Borsa’da veya 
Borsa dışında Banka portföyünde bulunan menkul 
kıymetler üzerinde de yapabilir.  
 

7. Tarafların repo ve ters repo işlemi nedeniyle 
yüklendikleri edimlerini ifada temerrüde düşmeleri 
durumunda temerrüde düşen taraf karşı tarafa temerrüt 
gününden başlamak üzere ticari temerrüt faizi ve işlem 
tutarı kadar cezai şart ödemekle yükümlüdür. 
 
8. Tarafların ters repo işlemi nedeniyle yüklendikleri 
edimlerini, dönüş tarihi saat 16:00’ya kadar yerine 
getirmemesi durumunda, işlem karşılığında Müşteri’den 
alınan kıymetlerin satışı ile (stopaj dâhil) Müşteri borcu 
kapatılır. 
 
9. Repo ve ters repo işlemleri Müşteri’nin Banka’daki 
hesaplarından yapılarak gerçekleştirilir. 
 
V. VADELİ MEVDUAT: 
1. Banka tarafından izin verilmedikçe vadeli hesaplardan, 
tespit edilen vade sonundan önce kısmen veya tamamen 
para çekilemez. Ancak Banka, hesaplara uygulanacak 
cari faiz oranlarını ve şartlarını belirlemek, bunları 
değiştirmek ve verilecek faize Banka’ca belirlenecek 
oranda bir ceza tahakkuk ettirmek kaydıyla hesaptan 
vade sonundan önce para çekilmesine muvafakat 
edebilir. 
 
2. Vadeli bir hesaba vadenin dolmasından önce faiz 
tahakkuk ettirilmesi ve bu hesaptan vadesinden evvel 
para çekilmesi veya hesapta herhangi bir şekilde 
tasarrufta bulunulması halinde, Banka tarafından 
tahakkuk ettirilen faiz, masraf ve vergiler tenzil edilecek 
ve hesaptan para çekilmesine müsaade edilmeden önce 
bu tutar Müşteri’den tahsil edilecek ve/veya esas ödeme 
tutarından mahsup edilecektir. Müşteri, vadeli mevduat 
hesabından Banka’nın onaylaması şartıyla vadesinden 
önce kısmi olarak para çekebileceğini ve vadeli hesabın 
tamamının veya sadece çekilen kısmın vadesi bozulmuş 
sayılarak vadesi bozulan kısım için vadesiz mevduat faiz 
oranı uygulanıp uygulanmayacağı hususunun Banka 
takdirinde olduğunu ve kalan kısmı için vade açılış 
tarihindeki şartlar çerçevesinde vadenin devam 
ettirilebileceğini kabul eder. 
 
3. Vadeli hesaplarda, hesabın açılış tarihindeki vade 
durumuna göre belirlenen faiz oranları uygulanır ve faiz 
vade sonunda tahakkuk ettirilir. Vadeli mevduat hesabına 
uygulanacak faiz, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak 
kaydı ile vade sonuna kadar değiştirilemez. Bununla 
beraber taraflar, faiz tahakkuku için değişik süreler tespit 
etmekte serbesttirler.  
 
4. Vadeli hesaptaki alacak bakiyesi çekilmediği ve 
Müşteri yeni vade sonunun hafta sonu tatiline gelmesi ve 
bu vadenin tatili takip eden ilk iş gününe ertelenmesi 
hususunda talimat verdiği takdirde ilk iş gününde, 
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Müşteri vadenin son gününün mesai saati bitimine kadar 
herhangi bir talimat vermemesi durumunda ise hesap 
aynı vade ve yenileme tarihinde geçerli olan faiz oranı 
üzerinden yenilenmiş sayılacaktır ve Müşteri’nin 
Banka’dan talep hakkı hesabın vadesinin bittiği tarihteki 
faiz oranı üzerinden hesaplanan tutarda olacaktır.  
 
5. Vadeli mevduat hesabında temdit işleminin, vade 
tarihinde vadeli hesaplardaki paranın tahakkuk eden 
faizinin geçici hesaplara ve/veya Müşteri’nin vadesiz 
hesaplarına nakledilerek, kalan anapara üzerinden 
belirlenen vadede yeniden işlem yapılması şeklinde 
olacağı hakkında, taraflar mutabık kalmışlardır. Ancak 
Müşteri dilerse, anapara ile tahakkuk eden faizin birlikte 
temdit edilmesini veya hesabın temdit edilmeden 
kapatılarak bakiyenin vadesiz hesaba aktarılmasını 
istemekte serbesttir. 
 
6. Müşteri’nin Banka nezdinde Çekimli Vadeli Mevduat 
Hesap açtırması halinde; Müşteri, anılan hesabın açılış ya 
da temdit tarihinden itibaren 7 gün sonra hesaptan para 
çekebileceğini, hesabın vadesi boyunca en fazla 5 kez 
para çekmek için talepte bulunabileceğini, Banka’nın 
vadeli mevduat hesap açılışı için kendi kayıtlarından 
belirlediği/belirleyeceği limitin altına düşmemek kaydı ile 
dilerse hesabındaki anaparanın en fazla % 100’e tekabül 
eden tutar kadarını çekebileceğini, Banka’nın vade 
sonunda hesapta para çekilişlerinden sonra kalan tutarı 
anapara olarak kabul ederek bu tutar üzerinden faiz 
tahakkuk ettirebileceğini, Banka’nın hesaptan para 
çekme için belirlenen süreyi, hesabın vadesi boyunca 
para çekebilme adedini ve hesaba ait diğer tüm koşulları 
gerektirici sebeplerin varlığı halinde değiştirebileceğini 
ve değişiklik yapıldığı tarihten itibaren yeni koşulların 
kendisi için de hüküm ifade edeceğini taahhüt eder.  
 

VI. ALTIN HESAP:          
1. Altın Hesap sahibi Müşteri, talebi doğrultusunda adına 
vadeli veya vadesiz olarak altın hesabı açılabileceğini ve 
bu hesabın BANKA’ca altın satışı yapılmak suretiyle 
açılabileceğini, bu hesabın en az 995/1000 saflıkta altın 
değeri üzerinden takip edileceğini, belirleyecekleri oranlar 
üzerinden faiz tahakkuk ettirilebileceğini ve faizlerin de 
hesaplarda altın olarak izleneceğini, hesapla ilgili BANKA 
şubelerinde yapacağı her türlü işlemde hesap cüzdanını 
ibraz etmesi gerektiğini taahhüt eder. 
 
2. Müşteri, Altın Hesabındaki bakiye altın tutarının 
ve/Müşteri, Altın Hesabındaki bakiye altın tutarının ve/veya 
varsa faiz ödemelerinin BANKA tarafından ödeme 
tarihindeki Türk Lirası veya döviz karşılığı olarak kendisine 
ödenebileceğini kabul eder. Müşteri, ödemenin TL veya 
döviz karşılığı yapılması halinde ise, BANKA tarafından her 

gün belirlenen Gram Altın Alış fiyatının esas alınacağını 
taahhüt eder.  
 

VII. YABANCI PARA (DÖVİZ) TEVDİATI: 
1. Bu gibi hesaplarla ilgili tüm ödemeler ve muameleler, 
hesap hangi para türü üzerinden açılmışsa o para türü 
üzerinden yapılır. Bununla beraber T.C. Kanunlarının 
veya sair mevzuatın emredici ve zorlayıcı hükümler 
getirmesi halinde veya Banka dilerse, hesap yabancı bir 
para ile açılmış olsa dahi Türk parasıyla ödeme yapılır. 
 
2. Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler göz önünde 
tutularak yabancı paraların birbirine çevrilmesinde 
Banka’nın işlem anındaki serbest piyasa efektif döviz 
kuru tatbik edilebilir. Banka, bir hesabın açıldığı para 
cinsinden başka bir para cinsi ile ödemede bulunmak 
zorunda olmayıp, bu gibi talepleri reddedebilir. Çeşitli 
para cinslerinin birbirlerine çevrilmesindeki kur 
değişikliğinden meydana gelecek kayıp ve zararlar 
Müşteri’ye ait olacak ve Müşteri bu yüzden Banka’dan 
hiçbir talepte bulunamayacaktır. Banka, tamamen kendi 
ihtiyarında olarak bir para cinsini başka bir para cinsine 
çevirirken ilan ettiği miktarlarda komisyon ve masraf 
tahsil edebilir.  
 
3. Yabancı paralarla açılmış hesapların bakiyesi, yabancı 
para ile başka şubelerde veya yabancı memleketteki 
şubelerde o para sahası içinde olsun veya olmasın Banka 
adına Müşteri hesabına açılacak hesaplarda ve riski 
Müşteri’ye ait olmak üzere muhafaza edilebilir. Bu 
kurallar, Türkiye’de ikamet eden kişilere tahsis edilecek 
kredileri de içerir. Bu gibi bakiyeler, o paranın veya 
mevduatın ait olduğu memleketin bütün vergilerine, 
resimlerine, tahditlerine ve o memleket makamlarının 
alacağı diğer tedbirlere tabi olup, paranın yatırıldığı 
ülkedeki masraf, komisyon vs. ücretlerin alınması, 
düzenlemelerden ötürü belirli sınırlamaların uygulanması 
ve/veya tasarrufun kısıtlanmasından dolayı Banka’nın 
hiçbir yükümlülüğü yoktur.  
 
VIII. KREDİLİ MEVDUAT HESABI: 
1. Müşteri’nin talebi ve Banka’nın uygun görmesi halinde 
Banka tarafından Müşteri’ye kısa vadeli olarak işleyecek 
bir kredi limiti tahsis edilerek buna ilişkin bir Kredili 
Mevduat Hesabı açılır. Kredili Mevduat Hesabının 
kullanımı, tarafların dilediği ürüne ve/veya bankacılık 
işlemine hasredilebilir.  
 
2. Kredi, Müşteri’nin bu cari hesabında takip edilecek, 
Banka’da parası olmasa dahi Banka’ca tahsis edilecek bu 
kredi limitine kadar, Müşteri bu hesabından dağıtım 
kanallarını, kartını ve şifresini, güvenlik adımlarını 
kullanarak hesabın hasredildiği ürün türüne göre 
Banka’ca belirlenmiş para çekme, fatura ödeme ve 
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benzeri bankacılık işlemlerini yapabilecek ve bu hesabı 
borçlandırabilecektir. Bu kredi borcunun geri ödeme 
şartlarının Banka tarafından hesap özetleri yolu ile ücreti 
Müşteri’ye ait olmak üzere Müşteri’ye bildirilmesini 
Müşteri kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Kredili Mevduat 
Hesabından işlem yaptığı anda bu ücreti kabul etmiş 
sayılır. Müşteri, Banka’nın belirlediği asgari ödeme 
tutarlarının ödenmemesi halinde Banka’nın bu 
Sözleşmede belirli oranlar üzerinden hesaplanacak 
gecikme faizi uygulayabileceğini ve/veya Kredili Mevduat 
Hesabını kapatabileceğini kabul eder. Banka, iktisadi 
şartlardaki değişiklikler dikkate alınarak kredi tesis ve 
idame maliyetlerinde artış halleri gibi gerektirici sebepler 
ortaya çıktığı takdirde, kredi limitini arttırıp eksiltme, kat 
etme ve kapatma, krediyi kullandırıp kullandırmama ve 
ilan edilen komisyon ve masraf listelerinde belirli hesap 
işletim ücreti, hesap özeti gönderim ücreti ve sair 
masrafları tahsil etme hakkına sahiptir. Bu hesap Müşteri 
adına alacaklı bakiye verdiği sürece bir alacaklı hesap 
gibi çalışacak, ancak Banka tarafından alacak bakiyesine 
faiz ödenmeyecektir. Hesap sahibinin bu hesabı yukarıda 
belirtilen ürün ve hizmetleri kullanarak veya başka bir 
şekilde gerçekleştirdiği işlemlerle borçlu bakiye 
verdirmesi halinde Banka, belirlenen faiz dönemlerinde 
Banka’ca tayin edilecek oranlarda faiz, komisyon, KKDF, 
BSMV vs. teferruatı uygular. Bu suretle uygulanan faiz ve 
sair teferruat nakden ödenir.  Faiz adat üzerinden aylık 
tahakkuk ettirilir, nakden ödenir. Aksi halde Banka’nın, 
yasal düzenlemelere aykırı olmamak kaydıyla, faizi 
anaparaya ekleyerek toplam tutara tekrar faiz yürütme 
hakkı vardır. Faiz tahakkuku kendiliğinden gerçekleşir, 
herhangi bir faiz dönemine ilişkin faiz tahakkukunun 
Banka’ca Müşteri’nin hesap kayıtlarına fiilen intikal 
ettirilmemiş olması, Banka’nın o döneme ilişkin faiz 
tahakkukundan feragat ettiği anlamına gelmez. İlgili ayın 
sonunda gerçekleşen tahakkuk anından itibaren geçerli 
olmak ve hüküm doğurmak üzere bu tahakkuk Banka’ca 
kayıtlara sonradan geçirilebilir. Banka’nın faiz oranını ve 
faiz ödeme dönemlerini değiştirmeye, 3 aylık 
uygulamaya, arttırıp, eksiltmeye hakkı vardır. Banka’nın, 
iktisadi şartlardaki değişiklikler dikkate alınarak kredi 
tesis ve idame maliyetlerinde artış halleri gibi gerektirici 
sebepler ortaya çıktığı takdirde, bu kredinin kullanımını 
kısmen veya tamamen durdurma, faizli borç bakiyesinin 
ödenmesini derhal talep etme hakkı vardır. Müşteri, 
Banka’nın beIirIediği süre içinde borcunu ödememesi 
halinde, söz konusu borcun, talep tarihinden itibaren 
işleyecek kredi faizinin, bu Sözleşmede belirli temerrüt 
faizi oranı üzerinden hesaplanacak oranda temerrüt faizi, 
BSMV, KKDF, ve sair teferruatı ile birlikte ödemeyi 
taahhüt eder. Hesabın iki veya daha fazla isme açılmasını 
Banka kabul ettiği zaman, hesap sahibi olarak 
Müşteri’lerin her birinin tek başına hesaptan (hesaba 
dâhil tüm ürün ve hizmetler dâhil) tasarruf yetkisi 

bulunacak, bu Sözleşme ve ekleri ile üstlenilen 
yükümlülüklerden müteselsilen sorumlu olacaktır. Ortak 
olarak bu hesabı kullanacak her Müşteri bu Sözleşme 
hükümlerine tabidir. 
 
3. Müşteri, Banka’ya ait KART ile Banka üye iş yerlerinde 
yapacağı alışverişlerde KART’a bağlı vadesiz hesaptaki 
tutarları ve/veya bu hesaba tanımlanmış Kredili Mevduat 
Hesabı limitini taksitli alışveriş için kullanabileceğini, 
KART ile yapacağı taksitli alışverişlerde ilk taksit 
alışveriş tarihinde hesaptan tahsil edileceğini, kalan 
taksit tutarlarının ise taksit tarihlerinde hesaptan, 
hesaptaki tutar yetersiz ise; kalan tutarın Kredili Mevduat 
Hesabı limitinden tahsil edilebileceğini, Kredili Mevduat 
Hesabı limiti kullanılarak taksitli alışveriş yapılması 
halinde, taksit tarihlerinde hesapta en az taksit tutarı 
kadar bakiye bulunmaması halinde faiz işletilmeye 
başlanacağını taahhüt eder. 
 
4. Müşteri, bu kapsamda KART ile üye iş yerlerinde 
yapacağı taksitli alışverişlerde KART’ın tanımlı olduğu 
vadesiz TL ana hesabının kullanılabilir bakiyesi kadar 
işlem yapabileceğini, anılan hesaba tanımlı bir Kredili 
Mevduat Hesabı limiti var ise bu hesabın kullanılabilir 
limitinin de toplam kullanılabilir bakiyeye dâhil olacağını 
taahhüt eder. Müşteri, yaptığı taksitli alışveriş tutarının 
Müşteri’ye ait vadesiz mevduat hesabındaki tutarlar ile 
karşılandığı durumda, ilk taksit tutarının vadesiz mevduat 
hesabından işlem anında alınacağını, kalan taksit 
tutarlarının ise Müşteri için açılacak bir vadeli hesapta 
günlük olarak Banka’nın bildirdiği faiz oranı ile 
değerlendirileceğini, taksit günleri geldiğinde ise bu 
vadeli hesaptan virman yolu ile vadesiz hesaba taksit 
tutarının aktarılıp ilgili taksidin tahsil edileceğini, vadeli 
hesapta biriken faiz nemasının ise izleyen aylarda, 
KART’ın bağlı bulunduğu vadesiz mevduat hesabının 
açılış tarihine denk gelen günlerde anılan hesabına 
aktarılacağını taahhüt eder.  
 
5. Müşteri, yaptığı taksitli alışveriş için vadesiz mevduat 
hesabında kısmen veya tamamen yeterli bakiyeye sahip 
değilse, hesaba tanımlı Kredili Mevduat Hesabı limiti var 
ise bu limitten kullandırım yapılacağını, kalan taksitler 
için de kendi mevduat hesabında yeterli bakiye 
bulunmuyorsa, Kredili Mevduat Hesabı limiti üzerinde 
bloke ve rehin tesis edileceğini, anılan taksit tarihlerinde 
de bloke ve rehin tesis edilen Kredili Mevduat Hesabı 
limitinden kullandırım yapılarak ilgili taksit tutarlarının 
tahsil edilmesini taahhüt eder. Müşteri, bloke ve rehin 
tesis edilen Kredili Mevduat Hesap limiti için herhangi bir 
faiz geliri olmayacağını, bloke ve rehin tesis edilen tutar 
kadar Kredili Mevduat Hesap limitinin kullanılabilir 
bakiyesinde azalma olacağını, Kredili Mevduat Hesabı 
limitini kullanarak taksitli alışveriş yapması halinde, her 



 
BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ 

 

Kod: SZL.00054 [2] 9 / 24                             Yayın Tarihi: 08.05.2013 

 

bir taksit tarihinde hesabında yeterli bakiye bulunmaması 
halinde o taksit tutarı için hesaba faiz işletilmeye 
başlayacağını taahhüt eder. Müşteri Kredili Mevduat 
Hesap limitini taksitli alışverişlerde kullanmak istemez 
ise telefon bankacılığı veya sair yollar aracılığıyla Kredili 
Mevduat Hesabını alışverişler için kapatabilir. 
 
6. Müşteri otomatik fatura ödemeleri, düzenli ödemeler, 
kredi kartı ve kredi taksit ödemeleri için vadesiz 
hesabında yeterli bakiye olmadığı durumda, Kredili 
Mevduat Hesabından bu ödemelerin yapılmasını talep 
eder. 
 
7. Müşteri’nin, Banka’da o tarihte kullanılabilen oranlar 
dâhilinde bir tutarı Kredili Mevduat Hesabı limitinden 
taksitli olarak geri ödemek üzere kullanabileceği, buna 
karşılık Banka’nın da taksitli limit kullanımı işlemi için 
aylık komisyon ve işlem ücreti alacağı hususunda taraflar 
mutabık kalmışlardır. Belirtilen komisyon ve işlem ücreti 
oranının değişmesi halinde, telefon, elektronik posta, 
SMS, ekstre, web sitesinde ilan vb. iletişim yolları ile bilgi 
verilmesinin yeterli ve bağlayıcı olacağı hususunu 
Müşteri kabul eder. Taksit tarihlerinde ödeme 
yapılmaması halinde, Sözleşmedeki genel hükümler 
geçerli olacaktır. 
 
IX. OTOMATİK HESAP: 
Müşteri, bu Sözleşmeyi imzaladıktan sonra kendisinden 
başka bir talep, talimat alınmaksızın Banka’nın 
belirleyeceği, değiştirebileceği hesap açma alt limitinde 
Otomatik Hesabın açılmasına muvafakat ettiğini ve 
Otomatik Hesabının aşağıdaki hükümlere tabi olacağını 
kabul eder.  
 
1. Otomatik Hesap: Banka’ca sunulan bazı yatırım 
araçlarında kullanılmak üzere Müşteri tarafından Banka 
nezdinde açılan vadesiz tasarruf mevduat hesabıdır.  
 
2. Banka, uygun yöntemlerle ilan etmek sureti ile 
Otomatik Hesap açıldıktan sonra dilediği takdirde 
Otomatik Hesap alt limitini değiştirebilir veya 
yükseltebilir. Banka’ca alt limit yükseltildiği takdirde, 
Müşteri bu limit farkını tamamlayacağını, tamamlamadığı 
takdirde bu farkın Banka’ca mevcut fonların veya yatırım 
araçlarının satılması suretiyle karşılanacağını kabul, 
taahhüt eder.  
 
3. Müşteri, Otomatik Hesabından Banka’ca çekilecek 
paraların Banka nezdindeki Yatırım Fonlarından Katılma 
Belgesi satın alınması, satın alınan Katılma Belgelerinin 
adına emanete alınarak Emanet Makbuzuna bağlanması, 
uygun görüldüğü zamanda ve miktarda ve fiyatta bu 
Katılma Belgelerinin Fon’a iade edilerek paraya 
çevrilmesi veya ‘Pay değerlerinin’ tahsili ile Otomatik 

Hesaba yatırılması konularında Banka’yı yetkili kıldığını 
taahhüt eder. 
 
4. Banka bu yetkilerini, belirlenen alt bakiye tutarından az 
olmayan, azami bakiye tutarını dikkate alarak kullanacak 
ve bu tutarı aşan meblağları Yatırım Fonlarına vb. yatırım 
araçlarına yönlendirecektir. 
 
5. Banka’nın, işlemler ve hizmetlerle ilgili olarak, işlem 
anında yürürlükte bulunan oranlarda ve tutarlarda 
komisyon talep etmeye, keza komisyon ve masraf 
listelerinde ilan etmek suretiyle değiştirebileceği 
miktarda bir “Otomatik Hesap İşletme Ücreti’ tahakkuk 
ettirmeye ve bunları Müşteri’nin Banka nezdindeki 
hesabından tahsile hakkı vardır.  
 
6. Müşteri, fon aIım satım işlemlerinin ve diğer yatırım 
araçlarının aIım satım işlemlerinin Banka’ca uygun 
görülecek fiyatlar ile gerçekleştirilmesini kabul ettiğini 
taahhüt eder. 
 
7. Taraflar, Müşteri hesabına haciz, tedbir, temlik vs. bir 
kısıtlama tatbik edildiği durumda, Banka’nın hesabın 
Otomatik Hesap özelliğini kaldırmak sureti ile mevcut fon 
veya yatırım araçlarını satarak, karşılığını Müşteri 
hesabına alacak kaydedebileceği hususunda mutabık 
kalmışlardır. 
 
X. ELEKTRONİK BANKACILIK (Sesli Yanıt 
Sistemi/Telefon Bankacılığı, İnternet Bankacılığı, Mobil 
(Cep Telefonu) Bankacılığı ve Diğer Bankacılık 
Hizmetleri): 
1. Müşteri ve/veya Müşteri’nin tüzel kişi olması halinde 
yetkililerince bildirilen kişi/kişiler, Elektronik Bankacılık 
hizmetlerinden güvenlik adımlarını geçerek, özel, gizli ve 
her an değiştirebileceği bir şifreyi ve kart numarasını, 
telefon tuşlarını, diğer iletişim araçlarını kullanmak 
suretiyle dağıtım kanallarında bizzat ya da Telefon 
Bankacılığı müşteri danışmanları aracılığıyla Western 
Union yoluyla para transferi dâhil mevcut sistemin 
olanak tanıdığı ileride olanak tanınacak her türlü 
bankacılık işlemini (teknolojik sistemler üzerinden 
sunulacak tüm diğer bankacılık hizmetleri dâhil olmak 
üzere) yapabilir, bilcümle hizmet ve ürünlerden 
yararlanabilir. Müşteri’nin tüzel kişi olması halinde, 
Müşteri, tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin bildirdiği 
kişi/kişilerin her türlü dağıtım kanalında Western Union 
yoluyla para transferi dâhil tüm işlemleri yapmaya, 
tasarrufta bulunmaya tam yetkili olduklarını ve bu yetkiye 
dayanılarak veya Banka’ca bildirilen şifre ve güvenlik 
adımları kullanılarak yapılan bütün işlemlerin Müşteri’yi 
bağlayıcı olduğunu, şifrelerin imza yerine geçtiğini, kabul 
ve taahhüt etmektedir. Banka’nın, Müşteri tarafından 
yetkilendirilen Müşteri’nin nam ve hesabına, elektronik 
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bankacılık işlemi yapan, talimat veren, tasarrufta bulunan 
kişi/lerin, daha önce kendisine bildirilmiş olsa da, 
kimliğini ve yetkilerini araştırması mümkün olmayıp, 
Müşteri, şifrenin yetkisiz kişilerce kullanılması 
neticesinde doğabilecek zararlardan Banka’nın sorumlu 
olmayacağını ve Banka’yı ibra ettiğini taahhüt etmektedir. 
Müşteri, dağıtım kanallarında yapacağı işlemlerin ancak 
hesabında (kredi kartı hesabı, kredili mevduat hesabı vs.) 
mevcut nakit paradan ve/veya tanınmış limitteki 
kredilerden virman yapılarak gerçekleşeceğini taahhüt 
eder.  
 
2. Müşteri, güvenlik adımlarının, şifrenin ve kart 
numarasının 3. şahıslar tarafından öğrenilmemesi için 
gerekli tüm önlemleri alacağı gibi, bunların herhangi bir 
nedenle başkası tarafından öğrenilmesi, kullanılması ve 
bunun sonucunda hesabından tasarruf ve işlemlerin 
yapılması durumunda uğrayabileceği zararlardan, işlem 
ve tasarrufların sonuçlarından Banka’nın hiçbir şekilde 
sorumluluğu olmayacağını taahhüt eder. Banka’nın 
dilediği zaman ya da periyodik olarak güvenlik nedeniyle 
şifreyi, kart numarasını değiştirme ve bu Sözleşmede 
yazılı Müşteri adresine bildirme hakkı bulunmaktadır.  
 
3. Müşteri’nin elektronik bankacılık hizmetlerinden 
yararlanabilmesi için kendisinin gerekli donanım ve 
yazılım programının bulunması gerekmektedir. 
Programların yazılımı, donanımı ve işleyişi konusunda 
Banka’nın hiçbir taahhüdü ve sorumluluğu 
bulunmamaktadır. Ayrıca, Müşteri görevlendirdiği kişilere 
hesapları üzerinde işlem yaptırmak isterse, İnternet 
Bankacılığı aracılığı ile bu kişilerin isimlerini Banka’ya 
bildirecektir. Bu durumda Müşteri, Banka’nın koyduğu 
sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, Müşteri adına işlem 
yapabilecek her bir kişi için “İnternet” ortamında, 
yetkilerini ve günlük toplam işlem limitlerini de ayrı ayrı 
belirlemek zorundadır. Müşteri yetkisini veya işlem 
limitini kaldırdığı limitini, yetkilerini değiştirdiği kişileri 
derhal Banka’ya yazılı olarak bildirmek zorunda olup, bu 
sebeple doğacak zarar ve ziyandan Banka’nın 
sorumluluğu yoktur. 
Banka, Müşteri tarafından isimleri bildirilen kişilere 
bireysel şifre verecek ve kendilerine teslim edecektir. 
Banka, Müşteri’ye sunduğu Elektronik Bankacılık 
kapsamındaki tüm hizmetlerini, önceden bildirimde 
bulunmaya ve Müşteri’nin rızasını almaya gerek 
kalmaksızın, gerektirici sebeplerin ortaya çıktığı hallerde 
kısmen veya tamamen durdurabilir ve Müşteri’nin 
yetkilendirdiği kişilerin telefon ve internet kanalıyla 
anılan hizmetlere ulaşmasını engelleyebilir. 
 
XI. DÜZENLİ HAVALE VE FATURA ÖDEMELERİ: 
1. Müşteri, kart şifresini ve güvenlik adımlarını kullanarak 
dağıtım kanalları yoluyla Banka’nın ve/veya anlaşma 

yaptığı kuruluşlarla ilgili fatura ödemeleri ve düzenli 
havale hizmetlerinden yararlanabilir. 
 
2. Banka ile kişi ve/veya kuruluşlar arasındaki 
sözleşmelerin sona ermesi veya kişi veya kuruluşların 
Banka’daki hesabı herhangi bir nedenle kapandığında, bu 
kişi ve kuruluşlara o tarihten itibaren havale 
gönderemeyeceğinden Müşteri, bu işlemlerin 
yapılmamasından dolayı hiçbir şekilde Banka’nın 
sorumlu olmayacağını taahhüt eder.  
 
3. Müşteri, hesap bakiyelerini takiple mükellef 
olduğundan fatura tutarının tamamının bakiye yetersizliği 
nedeniyle ödenememesi durumunda kapatma, gecikme 
bedeli gibi işlemler açısından hiç ödenmemiş 
sayılabileceğini, böyle bir durumda bu işlemlerden dolayı 
Banka’nın hiçbir hukuki, cezai, mali sorumluluğunun 
olmayacağını taahhüt eder. Müşteri, herhangi bir teknik 
aksaklık nedeni ile son ödeme tarihinde ödenemeyen 
faturanın, hesap bakiyesi müsait ve/veya kredi kartı limiti 
yeterli olmak kaydı ile son ödeme tarihinden sonra 
ödenmesi konusunda Banka’yı yetkili kılmıştır. 
 
4. Müşteri, ödeme ve havale yapmak için belirteceği 
kuruluş ve kişilerin herhangi bir sebeple yapacağı 
havaleyi kabul etmemesi durumunda ödeme 
yapamamasından dolayı Banka’nın hiçbir şekilde 
sorumlu olmadığını taahhüt eder. Havale lehdarının 
havaleyi reddetmesi halinde, Banka bu tutarı ilgili 
hesabına (masraflar ilgiliye ait olmak kaydıyla) iadeten 
bila faiz alacak kaydeder. 
 
5. Otomatik Ödeme Talimatı veren Müşteri’nin faturaları, 
kendisinin belirleyeceği hesap numarasından ve/veya  
kredi kartı üzerinden Otomatik Ödeme Talimatı vermesi 
halinde kredi kartından tahsil edilecektir. Fatura ödeme 
döneminde hesabı veya kredi kartı limiti yetersiz olan 
Müşteri’lerin faturalarının ödenmemesi durumunda 
Banka sorumlu değildir. Hem Banka hem de Müşteri 
tarafından yapılan mükerrer ödemelerde Banka geri 
ödeme yapmakla yükümlü değildir, Müşteri fazla ödemeyi 
kurumdan tahsil etmek zorundadır.  
 
6. Müşteri, kredi kartı üzerinden Otomatik Fatura Ödeme 
Talimatı vermesi halinde; ödeme talimatı verilen 
kuruluşlar tarafından düzenlenecek fatura bilgilerine 
göre, fatura bedelleri, faturanın son ödeme tarihinde 
talimatın verildiği kredi kartından tahsil edilmek suretiyle, 
kredi kartının Banka’ca re’sen borçlandırılarak ilgili 
kuruluşlara ödeme yapılmasını ve anılan işlemler 
nedeniyle Banka’ya karşı borcunun kesin olarak doğmuş 
olacağını ve ilgili kuruluşlarla arasındaki uyuşmazlıkların 
ve/veya ilgili kuruluşlara yapacağı şikâyetlerin, itirazların 
da anılan işlemler nedeniyle Banka’ya karşı 
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doğmuş/doğacak borcunun muhteviyatını, varlığını, 
ödeme süresi ve sair koşulları etkilemeyeceğini, ödeme 
yükümlüğünü durdurmayacağını veya ertelemeyeceğini 
taahhüt eder. Müşteri kredi kartının bakiyesinin yeterli 
olmaması veya herhangi bir nedenle müsait olmaması 
halinde, fatura ödeme işlemlerinin yapılamayabileceğini, 
ödeme talimatını müteakip ilk fatura ödemelerinin ilgili 
kurumlara kendisi tarafından yapılmasının 
gerekebileceğini bildiğini ve bu hususta Banka’ya bilgi 
vereceğini, ilk faturaların ödemelerinin Banka’ca 
sistemden yapılıp yapılmadığını teyit edeceğini taahhüt 
eder. 
 
7. Müşteri, kredi kartından verdiği Otomatik Fatura 
Ödeme Talimatında, ilgili fatura tutarı ve içeriğine yönelik 
ters ibraz (chargeback) taleplerinde muhatabın Banka 
değil fatura alacaklısı kurum olduğunu, çünkü kart ile 
işlem yapanın aslen ilgili kurum olduğunu, Banka’nın 
sadece Müşteri’nin talimatını yerine getirdiğini, fatura 
tutarı ve içeriğine ilişkin tüm talep ve şikâyetlerinde 
fatura alacaklısı kurum ile irtibat kuracağını beyan eder.  
 
8. Müşteri, yapacağı havalelerde, kendisinin yanlış 
kodlama yapması nedeniyle, havalenin istediği şekilde 
gerçekleşmemesi halinde, Banka’nın hiçbir şekilde 
sorumlu olmayacağını beyan eder. 
 
9. Müşteri gerek havale gönderdiği hesaba, gerekse diğer 
hesaplarına haciz veya tedbir konulması halinde, havale 
yapamamasından veya havalenin lehdarın eline 
geçmemesinden dolayı Banka’nın hiçbir şekilde sorumlu 
olmadığını ve Müşteri ile havale Iehdarı arasındaki her 
türlü uyuşmazlıkta Banka’nın taraf olamayacağını ve 
Banka’nın bir sorumluluğunun bulunmadığını beyan 
eder. 
 
XII. ŞİRKET KARTLARI (KREDİ KARTLARI, BANKA 
KARTI, MAĞAZA KARTLARI, SANAL KART VE DİĞER 
KARTLAR): 
1. Mağaza Kartları, Sanal Kart dâhil Banka’ca çıkarılacak 
tüm kredi kartları ve Banka kartları kısaca “Kart” olarak 
anılacaktır. Bu Sözleşme’nin imzalanmasından sonra 
ileride verilecek Kart’lar, çıkarılacak ürünler, hizmetler ve 
kampanyalar da bu Sözleşme kapsamındadır.  
Banka tarafından ÜYE’nin (Banka’dan KART talebinde 
bulunan Müşteri) talebinin uygun bulunması halinde (ve 
Kredi Kartları için Banka’ca ÜYE’ye tanınan azami kredi 
limiti dâhilinde), ÜYE adına Banka nezdinde hesap 
açılacak veya mevcut hesaplara tanımlanarak ÜYE’nin 
başvurusunda belirttiği kart hamilleri adına Şirket 
Kart/ları (Ek Kartlar dâhil) basılarak, ÜYE’nin yetkili 
temsilcileri tarafından teslim alınacaktır. Banka, Banka ile 
üye iş yeri ilişkisi içinde bulunan ÜYE’nin POS’unun 

bağlı olduğu hesabın kullanımı amacı ile Banka kartı 
tahsis edebilecektir. 
Şirket Kartları; ÜYE tarafından belirlenen gerçek kişilere 
(Kredi Kartları için Banka’ca tanınan azami kredi limiti 
dâhilinde) ÜYE adına açılan hesaplardan tahsil edilmek 
üzere alışverişlerde, yararlanılan hizmetlerde ödeme 
aracı olarak kullanılmak, nakit çekmek ve kendilerine 
tanınan/tanınacak diğer tüm işlem ve tasarruflarda 
bulunmak, ÜYE’nin hesaplarında sair işlemleri yapmak 
üzere verilen (Ek Kartlar dâhil) kartlardır.  
Şirket Kartı hamili; ÜYE’nin yazılı talimatı ile ÜYE’nin 
hesabından, Şirket Kartı aracılığı ile güvenlik adımlarını, 
kart şifre ve numaralarını kullanarak ÜYE’nin hesabından 
tahsil edilmek üzere Banka’nın beIirIeyeceği limitlerde 
nakit çekme, harcama (mal ve hizmet alımları) ve 
kendilerine tanınan/tanınacak diğer tasarruflarda 
bulunma yetkisine sahip ve kendi borcu için ÜYE ile 
birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olan gerçek 
kişiyi ifade eder. 
 
2. ÜYE’nin bu Sözleşme’yi imzalaması, Banka’ya kart 
hesabı açma ve/veya Kart verme yükümlülüğü getirmez. 
Banka, talep üzerine yapacağı değerlendirme sonucu, 
Şirket Kartı vermeyi uygun gördüğü takdirde, ÜYE adına 
Şirket Kartı hesabı açabilir veya mevcut hesaplarına 
tanımlama yapabilir ve ÜYE tarafından talep edilen kart 
hamilleri adına düzenlenecek Şirket Kartlarını (Ek Kartlar 
dâhil) ÜYE’ye (yetkili temsilcilerine) teslim edebilir. 
Banka, bu şekilde ÜYE’ye teslim edeceği Şirket 
Kart’larının yanı sıra, Sözleşme’nin devamı süresince 
ÜYE’nin talebi üzerine, değerlendirme yapmak suretiyle 
uygun göreceği kişilere Şirket Kartı (Ek Kart) verebilir. 
Banka, ÜYE’nin hesaplarına birden çok Kart ve bunlara 
bağlı Ek Kart’lar tahsis edebilir. ÜYE, hesaplarına bağlı 
tüm Kart’lardan ve bu Kart’ların numara ve şifrelerinin 
kullanımından doğmuş ve doğacak tüm borçlardan bu 
Sözleşme hükümleri çerçevesinde sorumlu olduğunu, 
hesaplarının Banka tarafından kart (Ek Kart) hamillerinin 
Kart, Kart numarası ve şifre kullanarak yaptıkları tüm 
işlemler ve bunların ferileri kadar re’sen 
borçlandırılacağını kabul eder. 
 
3. Kart kullanımından doğan sorumluluk, Sözleşme 
imzalandığı ve kartın zilyetliğine geçtiği veya fiziki varlığı 
bulunmayan kart numarasının öğrenildiği andan itibaren, 
ÜYE’ye ve kart hamiline aittir. Kart’ın (veya Ek Kartın) 
ÜYE’ye (yetkili temsilcisine) teslimi kart (veya Ek Kart) 
hamiline/hamillerine teslimi hükmündedir. Kart’ın imza 
hanesinin kart hamili/hamilleri tarafından imzalanmış 
olması zorunlu olup, bunun kendisi tarafından 
sağlanacağını ÜYE taahhüt eder. Kart’ın 
imzalanmamasından doğan her türlü mali, hukuki ve 
cezai sorumluluk ÜYE’ye ve kart hamiline/hamillerine 
aittir. 
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4. ÜYE ve kart hamili/hamiIIeri, Banka’ca verilen Şirket 
Kart’larını (Ek Kartlar da dâhil) veya Kart numara ve 
şifrelerini, yürürlükte olan ve daha sonra yürürlüğe 
girecek olan tüm mevzuat (kanun, kararname, tüzük, 
yönetmelik ve tebliğ vb.) hükümlerine, uluslararası kredi 
kartı kurallarına ve uygulamalarına, bu Sözleşme 
içeriğine ve Banka’nın belirleyeceği kurallara ve 
Sözleşme değişikliklerine göre kullanacaklardır. ÜYE; 
Banka’nın Kart’a bağlı olarak kullandıracağını ilan ettiği 
her türlü hizmeti tek taraflı durdurma, değiştirme, 
kısıtlama yetkilerine sahip olduğunu, kabul eder.  
 
5. ÜYE ve kart hamili/hamilleri, Banka’nın, kart ilişkisine 
ait bilgileri, Kanunun yetkili kıldığı kurum/kuruluşların 
yanı sıra verilen hizmet nedeni ile Banka’nın uygun 
göreceği kişi, kurum/kuruluşlara aktarmaya, bunlardan 
ÜYE ve/veya kart hamili/hamilerine ait tüm bilgi /belgeleri 
talep etmeye/almaya hakkı olduğunu, buna muvafakat 
verdiğini/verdiklerini, bu hususların Banka’nın “Müşteri 
Sırrı Saklama Yükümlülüğü”ne aykırılık teşkil etmediğini 
taahhüt eder.  
 
6. Tüm Kart’lar üzerinde yazılı olan son kullanma 
tarihindeki ayın son gününe kadar geçerli olup, bu 
tarihten sonra kullanılamaz. Geçerlilik süresi dolan 
Kart’ların ve/veya Kart numara ve şifrelerinin 
kullanılmasından doğacak her türlü mali, hukuki ve cezai 
sorumluluk ÜYE’ye ve/veya kart hamili/hamillerine aittir. 
Banka, süresi dolan Kart’ları yenileyip yenilememekte 
serbest olup, yenilemediği takdirde ÜYE’ye ve/veya kart 
hamiline/hamillerine herhangi bir ihbarda bulunmak 
zorunda değildir. 
 
7. Kart ile alınan mal ve/veya hizmet bedelinin daha sonra 
herhangi bir nedenle Kart hesabına iadesi halinde, üye iş 
yerince düzenlenen alacak belgesinin Banka’ya 
ulaşmasından sonra, ilgili Kart hesabı, alacak 
belgesindeki tutar kadar alacaklandırılır, ancak alacak 
belgesi düzenlenmesi, söz konusu mal ve/veya hizmet 
bedelinin iade edildiği tarihe kadar ÜYE’nin Banka’ya 
karşı anılan işlemden doğan borç ve yükümlülüklerini 
ortadan kaldırmaz. 
 
8. Banka’nın Şirket Kart’ına bağlı promosyonlar (Ödül 
Puan, ParaPuan, Çekiliş vs.) düzenlemesi halinde, ÜYE, 
bu promosyonlardan yararlanma hakkına sahip olmaları 
ve yararlanmak istemeleri halinde, kendilerine hesap 
özeti, basın, broşür veya diğer mecralardan bildirilecek 
promosyon şartlarının kendileri hakkında hüküm ifade 
edeceğini ve promosyonların uygulama işleyişi ve 
detayları hakkında ya da ParaPuan’ların kazanım ve/veya 
kullanım oranları, alanları, şekilleri, kuralları, ParaPuan 
kullanım süreleri ile ilgili olarak Banka’nın serbestçe 

ÜYE’ye ve kart hamili/hamilleri Banka’ca belirlenecek 
herhangi bir yöntemle bildirimde bulunarak her türlü 
değişikliği yapmaya Banka’nın hakkı olduğunu kabul 
eder. Banka’nın belirlediği/belirleyeceği nitelikteki 
işlemlerde yine Banka’nın belirleyeceği katsayıya göre 
hesaplanacak ParaPuan’lar, Şirket Kart’ının kullanımına 
bağlı olduğundan, ÜYE, ParaPuan karşılığının nakit 
olarak ödenmesi veya Şirket Kartı borcundan 
düşülmesini isteyemeyeceği gibi ParaPuan’lar sadece 
Banka tarafından kendilerine bildirilen/bildirilecek olan 
üye iş yerlerinde Şirket Kartı ile mal ve hizmet alımlarında 
kullanılabilecektir. ÜYE, söz konusu ParaPuan tutarlarını 
üçüncü şahıslara devredemez, herhangi bir nedenle 
Şirket Kart’ının kullanıma kapatılması, yenilenmemesi, 
Banka’nın herhangi bir sebeple Sözleşme’yi feshetmesi 
halinde, kazanmış oldukları ParaPuan’larını da 
kullanamayacaklarını ve bu hususta Banka’dan herhangi 
bir hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarını taahhüt 
eder. Ayrıca promosyonlar (ödül puan, ParaPuan, çekiliş 
vs.) ÜYE’ye sunulan özel bir hak olup, devri mümkün 
olmadığı gibi, bu hak tüzel kişiliğin son bulması, tasfiye, 
iflas, aciz hali ile kendiliğinden düşer. Banka’nın, Kart 
üzerinde değişiklik yaparak ÜYE’ye yeni yükümlülük 
getirmeksizin, yeni promosyon veya ürün sunma hakkı 
vardır. 
Şirket Kart’larının ParaPuan kazanılması amacıyla 
(gerçek dışı vs. usulsüz) kullanımının tespiti halinde 
Banka, tek taraflı olarak haksız elde edilen ParaPuan’ları 
iptal etmeye yetkilidir. Bu hususta tüm takdir yetkisi 
(kullanımın gerçek dışı veya başka herhangi bir şekilde 
usulsüz olup olmadığı hususu dâhil) Banka’ya aittir. ÜYE, 
ek kartların kazandıkları puanların kullanımını 
belirleyebilir.  
ÜYE ve/veya kart hamili/hamilleri, Banka’nın 
düzenleyeceği şarta bağlı promosyon/kampanyalardan 
yararlandıktan sonra, promosyon şartlarını yerine 
getirmedikleri veya ihlal etmeleri halinde, 
promosyon/kampanyadan yararlanma haklarını 
kaybetmiş ve/veya geriye dönük olarak bu haktan 
vazgeçmiş sayılacaklarını ve bu hususta Banka’ya karşı 
doğmuş doğacak her türlü yükümlülüklerini yerine 
getireceklerini taahhüt ederler. Banka’nın promosyon 
haklarının kullanımını belli sürelerle sınırlaması hakkı 
olup, Banka tarafından belirlenecek bu sürelerin sonuna 
kadar ÜYE ve/veya kart hamili/hamillerinin hakkını 
kullanmaması halinde (Ödül Puan, ParaPuan, Çekiliş vs.) 
bu haklar kendiliğinden düşer. ÜYE ve/veya kart 
hamili/hamillerinin ParaPuan’ı süresinde kullanmaması 
veya sair sebeplerle iadesi gereken hallerde, ParaPuan 
bakiyesinin Kart’tan ParaPuan olarak 
alınamadığı/iadesinin mümkün olmadığı durumlarda, 
Banka, ParaPuan’a tekabül eden tutarı Kart’a re’sen borç 
kaydetmeye yetkilidir. 
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Ayrıca şarta bağlı olmasa dahi ÜYE ve/veya kart 
hamili/hamillerinin promosyon haklarından 
yararlanabilmesi için Şirket Kartı borçlarını ödemek de 
dâhil olmak üzere öncelikle kendi yükümlülüklerini yerine 
getirmesi gereklidir. Aksi halde promosyon hakları 
kendiliğinden düşer. Her halükarda kullanılmayan 
promosyon hakları yukarıdaki hüküm çerçevesinde daha 
kısa bir süre belirlenmemiş ise en geç 1 yıl içinde 
kullanılamaz hale gelir. Ancak daha kısa bir süre tayin 
edilmiş ise belirlenen süre sonunda kullanılamaz hale 
gelir. 
Banka, bu Sözleşme’nin imza tarihinde mevcut Kart, Kart 
ürünleri ve promosyonları ile hizmetlerini iptal etme 
ve/veya değişiklik yapma veya yeni Kart, Kart ürünleri, 
promosyonları, hizmetleri sunma hakkına sahip olup bu 
Kart, ürün, hizmet ve promosyonlar da bu Sözleşme 
hükümlerine tabi olacak, farklı bir uygulama olması 
halinde basın, yayın ve sair mecralarda duyurulabilecek 
ya da Banka uygun gördüğü yöntemle ÜYE’yi 
bilgilendirebilecektir. Ayrıca kartlara bağlı olarak sunulan 
hizmetler de Banka açısından süresiz bir taahhüt niteliği 
taşımamakta olup, bu hizmetler de yukarıdaki hüküm 
çerçevesinde ve ÜYE ve Kart/Ek Kart hamilleri uygun 
görülen yöntemle bilgilendirilerek sona erdirilebilir, şarta 
bağlanabilir, değişiklik yapılabilir. 
ÜYE, Kart Hamillerinin (Ek Kart hamilleri dâhil) Banka 
tarafından Şirket Kart’ına tanımlanan ürünleri (“Anında 
Kredi” vs.) talep edebilme konusunda yetkilendirildiğini, 
bu ürünleri kredi limitleri çerçevesinde diledikleri gibi 
kullanabileceklerini, bu ürünler ile yapılacak her türlü 
işlemin ÜYE’nin sorumluluğunda olduğunu taahhüt eder.  
 
9. ÜYE ve/veya kart hamili/hamillerinin, kartlarını ve/veya 
kart numara ve şifreleri kullanmak suretiyle hesap özeti 
dönemlerinde yurt içi ve yurt dışı üye iş yerlerinde 
yapabileceği harcamalar ve nakit çekmeler, diğer işlem 
ve tasarruflar için faiz, ücret, komisyon, bunların vergi, 
fon tahakkukları dâhil kullanım limiti her ÜYE için ayrı 
ayrı belirlenir ve hesap özeti veya sair mecralar 
aracılığıyla ÜYE’ye bildirilir. Banka dilerse kart 
hamili/hamilleri için ayrıca alt limitler belirleyebilir. ÜYE 
tarafından ödeme yapıldıkça; kredi limiti, ödeme, işlem 
tutarı kadar boşaltılır. Ancak Banka, kredi limitini, diğer 
limitleri günün koşullarına ve/veya ÜYE’nin mali 
durumuna göre arttırıp azaltabilir veya limitine bloke 
koyabilir. Banka’nın bu değişiklikleri ÜYE’ye yazılı olarak 
veya dağıtım kanalları vasıtasıyla bildirmesinden itibaren 
ÜYE, limitlerin veya limitlerindeki değişikliklerin 
bildirilmediği iddiasında bulunamaz. ÜYE; müşterek ve 
tek olan kullanım limitine ÜYE ve/veya kart 
hamili/hamilleri tarafından uyulacağını, limitin 
aşılmayacağını ve hesap kesim tarihi itibariyle limitleri 
aşan tutar üzerinden Banka’ca belirlenen ve Müşteri’ye 

bildirilen/ilan edilen oranda bir limit aşım ücreti ödemeyi 
taahhüt eder.  
 
10. ÜYE ve/veya kart hamilli/hamilleri, Banka’nın 
kendilerine özel zarf ve talimatlarla vereceği özel şifreleri, 
güvenlik adımlarını kullanarak Banka’ya ait Nakit24 ve 
Nakit24 Ekstra Otomatik Vezne’lerinden, uluslararası 
kuruluş sistemlerine veya Banka’nın dâhil olduğu diğer 
sistemlere bağlı ve/veya anlaşmalı ATM’lerden, Sesli 
Yanıt Sistemi/Telefon Bankacılığı ve benzeri elektronik 
bankacılık kapsamındaki sistemlerden, dağıtım 
kanallarından kart ile gerekli güvenlik adımlarını 
kullanarak nakit çekebilir, mal/hizmet alabilir, kendilerine 
tanınan/tanınacak diğer tüm işlem ve tasarruflarda 
bulunabilir. 
7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında 32 sayılı Karar’da belirtilen kıymetli maden, taş 
ve eşyaların alımları ile döviz alımları, ÜYE’nin başka bir 
kredi kartının borcunu kapatması amacıyla yaptığı borç 
transferleri, kişi veya kurumlara yapılan tüm ödemeler, 
talih ve şans oyunları, borsa işlemleri/menkul kıymet 
alımları, seyahat çekleri, havale işlemleri, nakit çekme 
hükmünde olup, ÜYE ve/veya kart hamili/hamilleri, yasal 
mevzuat veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu tarafından belirlenecek diğer nakit kullanımı 
sayılan işlemlerin de nakit çekme hükmünde olacağını 
taahhüt ederler.  
Ayrıca ÜYE’nin ve/veya kart hamili/hamillerinin, Banka’ca 
imkan tanınan düzenli Ödeme/fatura ödemeleri (cep 
telefon faturası, üyelik aidatlarının ödenmesi gibi) 
talimatını başvuru formunda veya daha sonra yazılı veya 
sözlü olarak (internet, çağrı merkezleri, telefon sistemleri 
vb.), Banka’ya vermesi halinde provizyon alınmak 
suretiyle hesapları Banka’ca re’sen borçlandırılacak, 
provizyon verilmesi ile Banka’ya karşı borç kesin olarak 
doğacaktır. ÜYE; ÜYE’nin ve/veya kart 
hamili/hamillerinin, Kart ve diğer kartların şifre 
numaralarını, güvenlik adımlarını başkalarına 
vermeyeceğini ve kullandırmayacağını, bunların yukarıda 
zikredilen otomatik veznelerde, Sesli Yanıt 
Sistemi/Telefon Bankacılığı’nda ve benzeri elektronik 
bankacılık kapsamındaki sistemlerde her ne şekil ve 
surette olursa olsun başkaları tarafından kullanılması 
halinde tüm hukuki, mali ve cezai sorumluluğun 
kendilerine ait olacağını ve Banka’ca kart şifre değişikliği 
yapılıncaya kadar hesabında yapılacak bütün işlemlerin, 
tarafından yapılmış olacağını; hafta içinde mesai 
saatinden sonra, hafta sonu ile diğer tatil günlerinde 
otomatik veznelerden ve diğer elektronik bankacılık 
sistemlerinden nakit çekme işlemlerinde valörün aynı 
güne ait olacağını, vefatından sonra dahi Banka’daki 
Kart’larının ve şifre numaralarının kullanılması suretiyle 
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çekilecek paralar nedeniyle Banka’nın hiçbir 
sorumluluğunun bulunmayacağını taahhüt ederler. 
 
11. ÜYE ve/veya kart hamili/hamillerinin kimliğinin imza 
yerine geçen kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici 
başka bir yöntemle belirlendiği haller dışında, ÜYE 
ve/veya kart hamilli/hamilleri, hamili bulundukları 
kartlarını ibraz ederek yaptıkları alışveriş ve 
yararlandıkları hizmetler sonucunda üye iş yerlerince 
düzenlenen satış belgesini; nakit çekmelerde ise Banka 
şube veya kendilerine nakit ödeme, işlem, tasarruf yetkisi 
verilen üye iş yerlerince düzenlenen nakit çekme 
belgelerinin tüm nüshalarını imzalayacaktır. 
ÜYE’nin ve/veya kart hamili/hamilerinin satış belgesine 
ve nakit çekme belgesine atacağı imza ile kartının arka 
yüzünde yer alan imza bandındaki örnek imzanın aynı 
olması gerekir.  
İmzalar arasında uygunluk bulunmadığı takdirde veya 
lüzum halinde sebep göstermeksizin Banka yahut üye 
işyerinin kart hamilinden nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, 
pasaport gibi resmi dairelerin yetkileri dâhilinde 
düzenlenmiş, kimlik tespitine yarayan belgelerin 
gösterilmesini talep hakkı bulunmaktadır. Banka üye iş 
yerinin ÜYE’nin ve/veya kart hamili/hamillerinin harcama 
yaptığına ilişkin beyanına ve miktara itibar ederek 
ödemek yetkisine sahiptir.  
 
12. ÜYE; ÜYE’nin ve/veya kart hamili/hamilerinin satış 
belgesini ve nakit çekme belgesini imzalanması 
sonucunda; Banka’nın bu belgede yazılı tutarı ve/veya 
dağıtım kanallarında Kart numarası ve/veya şifre 
bilgilerinin kullanımı ile internet ve her türlü sesli, 
görüntülü ve/veya data transferi sağlayan şebeke ağları 
ile elektronik ortamlarda yapılacak bankacılık 
işlemlerinde, alışverişlerde ve Kart numarası belirterek; 
telefon faks vs. aracılığı ile gerçekleştirilecek işlemlerde, 
ÜYE ve/veya kart hamili/hamilleri tarafından işlemi 
gösteren belge imzalanması mümkün olmadığından, 
işlemin/borcun kesin olarak siparişin verildiği, 
görüşmenin yapıldığı ya da sair suretteki 
bankacılık/ödeme işleminin Banka kayıtlarında 
tamamlandığı anda doğacağını, yaptığı işlem ve 
tasarruflara ilişkin tutarları üye iş yerine/üye iş yerinin 
bağlı olduğu bankaya ve mali kuruluşa, diğer 
muhataplarına ödemeye Banka’nın yetkili olduğunu, 
belgedeki elektronik Banka sisteminde kayıtlı tutar kadar 
Banka’ya borçlandığını ve bu borcu ikrar ettiğini; 
Banka’nın, nezdindeki ÜYE’ye ait hesaplarda, elektronik 
kayıtlarda tasarruf hakkı bulunduğunu ve belgedeki 
tutarların mezkur hesaplara faiz, kaynak kullanımını 
destekleme fonu, banka sigorta muameleleri vergisi gibi 
tüm ferileri vb. ile Banka tarafından re’sen borç 
kaydedileceğini, yapılacak ödemelerin de aynı hesaba 
alacak kaydedileceğini, yukarıda belirtilen şekilde belge 

düzenlenemeyen işlemlerin ancak Banka’nın bilgisayar 
kayıtları, bilgisayar çıktıları, mikrofilm, mikrofişIeri ile 
ispat edilebileceğini, bu kayıtların kesin delil teşkil 
edeceğini ve bunun bir delil sözleşmesi niteliğinde 
olduğunu ve kendisi için bağlayıcı olduğunu taahhüt 
eder. ATM’ler ile kart hesabına nakit yatırılması halinde, 
ATM’ye beyan edecekleri meblağ ile Banka yetkilileri 
tarafından zarf açılırken tutulacak tutanak arasında 
farklılık olması durumunda ise Banka yetkililerince 
saptanacak tutarın esas olacağını, ÜYE taahhüt eder. 
ÜYE, kartını Banka nezdindeki bir veya birden fazla 
hesabına bağlatabilir ve kartı ve/veya şifresi ile bu 
hesaplarına (ATM’ler veya İnternet kanalı ile) ulaşarak 
Banka’ca olanak sağlanacak bankacılık işlemlerini 
yapabilir. Bu durumda ÜYE ve/veya kart 
hamili/hamillerinin de kartları ile ÜYE’ye ait kart hesabına 
bağlı vadesiz hesap bilgilerine ulaşarak işlem 
yapabileceğini ve bundan Banka’nın hiçbir sorumluluğu 
olmayacağını, ÜYE taahhüt eder.  
 
13. Satış belgelerinden ve nakit çekme ile diğer 
işlemlerinden, tasarruflarından ötürü ÜYE’nin bu 
Sözleşmede Banka’ya re’sen verdiği yetkiye binaen, 
hesabına yapılacak borç ve alacak kayıtları Banka’ca 
belirlenecek tarih ve sürelerde hesap özetine dökülerek 
gönderilebilir.  
ÜYE, 1 ay ve öncesine ait hesap özetlerini talep etmesi 
halinde Banka’ca belirlenerek ilan edilen ücreti ödemekle 
yükümlüdür. ÜYE’ye yapılacak bildirimler, kart 
hamil/hamilleri için de bağlayıcı olarak hüküm ifade eder. 
 
14. Hesap özeti hesap kesim tarihinden itibaren son 
ödeme gününe kadar ÜYE’nin eline geçmese dahi, 
Banka’nın kendisine sunduğu imkânları (telefon, ATM, 
İnternet vs.) kullanarak borcunu öğrenmek veya son 
ödeme tarihine kadar Banka’nın elinde olacak şekilde 
noter aracılığı ile veya yazılı olarak Banka’dan talep 
etmek zorundadır. ÜYE’ye gönderilen bir önceki döneme 
ait hesap özetinde takip eden dönemin hesap kesim ve 
son ödeme tarihi bildirilmiş olduğundan ödeme 
yapmayan ÜYE temerrüde düşmediğini iddia edemez. 
ÜYE, son ödeme tarihinden itibaren 10 gün içinde noter 
aracılığıyla veya yazılı olarak hesap özetini talep 
etmediği/itiraz etmediği takdirde, hesap özetini almış ve 
muhtevasını kabul etmiş sayılır. Bu halde hesap özeti, 
İcra ve İflas Kanunu’nun 68/1. maddesinde belirtilen 
kesin belgelerden sayılır ve ödeme de yapılmamış ise, 
Banka ÜYE’ye hiçbir bildirimde bulunmaksızın diğer talep 
ve dava hakları saklı kalmak kaydı ile Sözleşme’yi derhal 
feshederek Kart/ları (Ek Kart/ları) iptal eder. ÜYE’nin bu 
süreden sonra borca itiraz etmesi, yapması gereken 
ödemeyi durdurmaz. Hesap kat ihtarından sonra aynı 
hesaba yeni gelen borç kayıtları için hiçbir ihbara gerek 
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kalmaksızın işlem tarihinden itibaren gecikme faizi 
işletilir. 
 
15. ÜYE, kendisinin ve/veya kart hamili/hamillerinin, 
kartla yaptığı harcamalarından ve nakit çekimlerinden, 
işlem ve tasarruflardan doğan tüm borcunun hesap 
özetinde bildirilen asgari ödeme tutarını, dilerse toplam 
borcunun tamamını, belirtilen son ödeme tarihine kadar 
ödemekle yükümlüdür. ÜYE, son ödeme tarihine kadar 
hesap özetindeki asgari ödeme tutarını ödemediği 
takdirde toplam borcu ayrıca ihbara gerek kalmaksızın 
kendiliğinden muaccel hale gelir ve Banka, borca 
anapara faiz oranının %30 fazlası oranında gecikme faizi 
tahakkuk ettirme hakkına sahiptir. Daha sonra yürürlüğe 
girecek olan tüm mevzuata (kanun, kararname, tüzük, 
yönetmelik, tebliğ vb.) göre gecikme faiz oranlarının 
değişmesi halinde, değişen faiz oranları uygulanacaktır. 
ÜYE, hesap özetinde bildirilen borcunun 
kredilendirilmesini tercih etmesi ve Banka’ca kabul 
edilmesi halinde, toplam borcunun hesap özetinde 
gösterilen asgari ödeme tutarını, son ödeme tarihine 
kadar ödemekle yükümlüdür. Bu takdirde ÜYE, borcunu 
Banka’nın belirleyeceği asgari ödeme tutarından az 
olmamak kaydıyla öder ve hesap özetinde belirtilen 
toplam borcun son ödeme tarihine kadar ödenmediği 
durumda, bir önceki ve bir sonraki hesap kesim tarihi 
arasında minimum ödeme tutarının ödenmeyen kısmına 
gecikme, kalan tutara ise akdi faiz uygulanır. ÜYE, 
Banka’ca bu bedellere ayrıca faiz işletilebileceğini kabul 
eder. Banka’nın belirlediği asgari ödeme tutarının veya 
toplam borcun birbirini izleyen iki döneme ilişkin 
ödemesinde temerrüde düşülmesi halinde, tüm borç 
muaccel hale gelir ve Banka herhangi bir teminat 
göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın ihtiyati 
tedbir/ihtiyati haciz kararı almaya yetkilidir. ÜYE’nin son 
ödeme tarihinde toplam borcun tamamını ödemesi 
halinde herhangi bir faiz işlemez. Nakit çekme 
işlemlerinde işlem yapılan tarihten itibaren, hesap 
özetlerinde bildirilen nakit çekim faiz oranı üzerinden faiz 
günlük olarak uygulanır. 
ÜYE, döviz olarak yapılan harcama ve nakit çekilişlerde 
borçlarını hesap özetinde bildirilen son ödeme gününde 
ödemediği takdirde, ödenmeyen bakiye için hesap kesim 
tarihinden, Banka’ya ödeyeceği tarihe kadar geçecek 
günler için hesap özetinde bildirilen oranda gecikme faizi 
ve KKDF ödemeyi kabul eder. ÜYE, Banka’nın dilediği 
takdirde faiz ve ücretlerin, yıllık üyelik bedellerinin oran, 
miktar ve asgari ödeme tutarlarını tayin etme, arttırma ve 
eksiltmeye yetkili olduğunu, bunlarda yapılacak 
değişikliklerin hesap özeti ile bildirilmesinin yeterli 
olacağını, faiz artırımının 30 gün önceden hesap özeti ile 
bildirilerek değiştirilmesine aynen uyacaklarını taahhüt 
ederler. 
 

16. ÜYE’nin ve/veya kart hamili/hamillerinin 
yükümlülükleri: 
a. ÜYE ve/veya kart hamili/hamilleri, kart/kartlarla yapmış 
oldukları harcama (mal ve hizmet alımı) ve nakit çekme, 
dağıtım kanalları yoluyla yaptığı işlemler ve tasarrufların 
bedellerini ödemediği takdirde, kendi borçları için ÜYE ile 
birlikte bu Sözleşmedeki şartlarla müştereken ve 
müteselsilen Banka’ya karşı sorumludurlar. 
b. ÜYE ve/veya kart hamili/hamilleri, Kart/(lar)’ını 
kullanma tarihlerindeki mevzuata, uluslararası kuruluş, 
diğer sistem kurallarına ve bu Sözleşme hükümlerine 
uygun olarak üye iş yerlerindeki alışverişleri ile 
yararlandıkları hizmetler, işlem ve tasarruf karşılığında 
bir ödeme, işlem, tasarruf aracı olarak ve Banka’dan veya 
MASTERCARD/VISA, Banka’nın diğer sistemine bağlı 
Banka ve mali kuruluşlar ile bunların ATM’lerinden nakit 
çekişlerinde ve benzeri elektronik bankacılık 
sistemlerinde, kendilerine tanınan/tanınacak diğer işlem 
ve tasarruflarda kullanacaklardır. 
c. ÜYE; Banka’nın merkez ve tüm şubelerinde, ÜYE’ye ait 
bulunan ve ileride bulunabilecek olan vadesi gelmiş veya 
gelecek bilcümle alacak, mevduat ve bloke hesapları, 
nakit esham ve tahvillerle senet ve konşimentolar ve 
tahsile verilen çekler ve sair tüm kıymetli evrak ve kredi 
hesaplarında gelmiş ve gelecek havaleler dövizli hesaplar 
üzerinde Banka’nın virman, takas, mahsup ve hapis hakkı 
olduğunu ve bunların Banka’ya bu Sözleşme’den 
doğmuş ve doğacak veya tüm şubelerde her ne şekil ve 
mahiyette olursa olsun mevcut ve doğacak bütün 
borçlarını karşılayacak miktarını Banka’ya rehnettiğini 
taahhüt eder. ÜYE tarafından yapılan ödemelerin ÜYE’nin 
hangi borcuna, borcun aslına mı mahsup edileceğini 
belirlemeye Banka’nın hakkı vardır. Gerek Banka’ca 
görülen lüzum üzerine, gerekse ÜYE’nin talebi üzerine 
üyeliğin sona ermesi halinde ve/veya ÜYE’nin bu 
Sözleşme hükümlerine uygun ödeme yükümlülükleri 
doğrultusunda, kart hesabında bulunan alacak bakiyesi, 
üyeliğin sona erişinden itibaren, en erken altı ay sonra 
ÜYE’ye iade edilir.  
d. ÜYE ve/veya kart hamili/hamilleri, Kart/(lar)’ını ve 
bunların kullanılması için gerekli şifre bilgilerini güvenli 
bir şekilde korumak ve bu bilgilerin başkaları tarafından 
kullanılmasına engel olacak önlemleri almakla ve 
Kart/(lar)’ının ve bunların kullanılması için gerekli şifre 
bilgilerinin kaybolması, çalınması halinde veya 
iradesi/iradeleri dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi 
öğrenmesi/öğrenmeleri halinde Banka’ya derhal 
bildirimde bulunmakla yükümlüdür/ler. Kart’larının 
kaybedilmesi, çalınması veya herhangi bir nedenle 
üçüncü kişilerce kullanılması, kullanılmayacak şekilde 
bozulması halinde, durumun ÜYE ve/veya kart hamil/ 
hamilleri tarafından 0850 222 0 900 no’lu Telefon 
Bankacılığı’na veya hesap özeti ile veya Banka’nın sair 
mecralarda bildireceği telefon numaralarına bildirilmesi 
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ve akabinde de yazı ile teyit edilmesi zorunludur. ÜYE, 
kart hamili/hamillerinin bu yükümlülüklere uymasının 
kendisi tarafından sağlanacağını taahhüt eder. Bu 
bildirime kadar, Kart ve/veya Kart numarası ve/veya şifre 
kullanarak yapılan işlemlerden doğan tüm sorumluluk 
ÜYE’ye ve/veya kart hamili/hamillerine ait olup, bildirimin 
Banka’ya ulaşmasından itibaren Kart’la üçüncü kişiler 
tarafından gerçekleştirilen işlemlerden ÜYE ve/veya kart 
hamili/hamilleri sorumlu tutulamaz. Kayıp veya çalıntı 
bildirimi yaptıktan sonra ÜYE ve/veya kart 
hamili/hamilleri kartını bulsa dahi, Kart’ı Banka’ya iade 
etmek zorundadır. ÜYE, Kart’ın yenilenmesi halinde, kart 
bedelini ödemeyi ya da bu bedelin mevcut hesabına borç 
kaydedilmesini kabul eder.  
e. Kart’ların kaybedilmesi, çalınması veya herhangi bir 
nedenle üçüncü kişilerce kullanılması ya da bozulması 
nedeni ile yenilenen Kart’ların kart numarası da yenilenir; 
tüm bu nedenler dışında yenilenen Kart’ların kart 
numarası aynı kalır. 
f. ÜYE, Kart’ların, kart hamillerince veya üçüncü 
şahıslarca kötüye kullanılmasından doğacak zarar 
nedeniyle, tüm sorumluluğun kendilerine ait olacağını 
taahhüt eder. 
g. ÜYE’nin ve/veya kart hamili/kart hamillerinin, Kart’ların 
Banka’ya iade edildiği tarihe kadar yapılmış olan 
harcama ve nakit çekişlerden, işlem ve tasarruflardan 
kaynaklanan borcundan doğan sorumluluğu devam eder. 
Kart iade edilse bile bu kartın numarası ile posta ve 
telefon, dağıtım kanalları ile yapılan siparişlerinden 
kaynaklanan alışverişlerden, işlemlerden, ödemelerden 
ÜYE ve/veya kart hamili/hamilleri sorumludur. 
h. ÜYE, Kart’ın kullanılması suretiyle karta, hesaba 
yapılan borç kayıtlarını aynen kabul ettiklerini, borç 
kayıtları nedeniyle Banka’nın hiçbir sorumluluğunun 
olmayacağını, bu nedenle Banka’dan hiçbir talep 
hakkının olmadığını kabul eder. 
ı. ÜYE ve/veya kart hamili/hamillerinin, üye iş yerlerinde, 
satış noktası terminali (POS) olması halinde, mutlaka 
POS’dan üretilen belge olmasına dikkat edeceklerini, aksi 
takdirde elle yazılmış veya kaşe kullanılarak üye iş 
yerinin adının belirtildiği satış belgelerinden doğacak her 
türlü zarardan sorumlu olduklarını taahhüt eder/ederler. 
i. ÜYE, kendilerine Kart (Ek Kart) verilen kart 
hamili/hamilleri ÜYE nezdinde çalıştıkları sürece (çalışma 
süreleri bittiğinde, konuyu Banka’ya bildirmekle yükümlü 
olduklarını, bildirilmemesi durumunda doğacak tüm 
kanuni yükümlülükleri kabul ettiklerini) kartın (Ek Kartın) 
kullanımından doğacak her türlü kanuni ve cezai 
yükümIüIüğün kendilerine ait olduğunu kabul eder. 
j. ÜYE, Banka tarafından verilen Kart’ların (Ek Kartların) 
kart hamili/hamilleri haricinde üçüncü kişiler tarafından 
kullanılması halinde doğacak her türlü kanuni 
yükümlülüğün kendilerine ait olduğunu kabul eder.  

k. ÜYE, Ek Kart’ları kullanarak kişisel alışverişlerde POS 
cihazlarında işlem yapamayacağını, işlem yapılması 
halinde doğacak her türlü kanuni yükümlülüğün 
kendilerine ait olacağını kabul eder. 
l. ÜYE, Kart’ın (Ek Kartın) amacı dışında, ÜYE’nin 
menfaatlerine ters düşecek şekilde kullanılması 
durumunda doğacak her türlü kanuni yükümlülüğün 
kendilerine ait olacağını kabul eder. 
m. ÜYE, Şirket Kartı (Ek Kart) verilmesini istediği kart 
hamili/hamillerinin kart kullanımlarındaki işlemlerinden 
dolayı Banka’nın hiçbir şekilde işIem 
mutabakatsızlıklarından ve diğer nedenle doğabilecek 
hususlardan sorumlu olmadığını kabul eder.  
 
17. Yabancı para ile yapılan işlemler, uluslararası kart 
kuruluşlarınca Amerikan Doları (USD)’na çevrilerek kart 
hesabına Banka’ca re’sen borç kaydedilir. ÜYE, Türk 
Lirası (TL) olarak ödemeyi talep etmiş ise; Banka, 
Amerikan Doları (USD) döviz cinsinden yapılan işlemi 
Banka’nın işlem tarihinde geçerli olan serbest piyasa 
efektif döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına 
çevirmeye ve bu tutara işlem tutarı üzerinden 
Banka'nın web sitelerinde ilan ettiği veya hesap özetinde 
bildirdiği oranda hesaplanacak komisyonun eklenmesi 
neticesinde oluşacak tutarı, ÜYE’nin hesabına re’sen 
borç kaydetmeye veya ÜYE veya Kart/Ek Kart Hamili 
yabancı para olarak ödemeyi talep etmiş ise yabancı para 
üzerinden talep etmeye yetkilidir. 
Amerikan Doları (USD) döviz cinsinden düzenlenen 
hesap özetindeki dönem borcunun son ödeme tarihine 
kadar ödenmemesi halinde, bu Sözleşmede belirtilen faiz, 
faizin ferileri ile birlikte, dönem borcu (döviz kredisi) 
üzerinden ayrıca KKDF ödemeyi de ÜYE taahhüt eder. 
ÜYE’nin yabancı para üzerinden gerçekleştirilen 
işlemlerde döviz cinsinden hesap özeti tercih ettiği 
durumda, Banka son ödeme tarihinde ödenmeyen döviz 
borcunu, Kart’ın son ödeme tarihinde Banka’da geçerli 
olan serbest piyasa efektif döviz satış kuru üzerinden 
Türk Lirasına çevirmeye ve bu tutara işlem tutarı 
üzerinden Banka'nın web sitelerinde ilan ettiği veya 
hesap özetinde bildirdiği oranda hesaplanacak 
komisyonun eklenmesi neticesinde oluşacak tutarı talep 
etmeye yetkilidir. 
Banka, Türk Lirası’na çevirme yöntemi ve bunda 
meydana gelecek değişikliklerle ilgili ÜYE’ye hesap özeti 
ile bildirim yapar. Ayrıca, uluslararası kuruluş ve 
sistemlerce, Şirket Kartı’nın (Ek Kartların) kullanımı ile 
ilgili olarak Banka’ya bildirilecek masraf, ek ödeme ve 
komisyonlar da vergi, resim, harç ve fon gibi ferileri ile 
birlikte Banka tarafından yukarıdaki yöntemle Türk Lirası 
(TL)’na çevrilerek ÜYE’nin hesabına borç kaydedilecek 
veya yabancı para üzerinden de talep edilebilecektir.  
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ÜYE, kendilerine hesap özeti ile önceden bildirilmek 
şartıyla bu masraf, ek ödeme ve komisyonlarda meydana 
gelebilecek değişikliklere de aynen uymayı kabul eder. 
 
18. ÜYE; başvuru formunda ÜYE ve/veya kart 
hamili/hamillerine ilişkin beyan etmiş olduğu isim, 
soyadı, unvan, adres, mali bilgiler (hesap durum belgesi 
dâhil) ile diğer bilgi ve belgelerin doğruluğunu taahhüt 
ettiği gibi bu bilgi ve belgelerdeki değişiklikleri derhal 
yazılı olarak Banka’ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi 
halde doğabilecek tüm ihtilaflardan ve bunların 
sonuçlarından münhasıran sorumlu olacaklardır. ÜYE, 
Türkiye dışında bulunsa dahi, mutlaka Türkiye’de bir 
adres bildireceğini ve bildirdiği bu adrese yapılacak 
tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. Bu 
Sözleşme’ye ve Kart’lara ilişkin her türlü tebligatın 
ÜYE’ye gönderimi yeterli olup, bu gönderim Kart 
hamili/hamilleri için de geçerli olacaktır. 
 
19. Kart’ın mülkiyeti Banka’ya aittir. Banka, bu Sözleşme 
hükümlerine aykırılık, asgari ödenmesi gereken tutarın 
ödenmemesi, kullanım limitlerinin aşılması, kart 
borcunun ödenmemesi veya ödenmeyeceğinin 
anlaşılması, ÜYE ve/veya kart hamili/hamillerinin 
Banka’ca diğer bir işlem nedeniyle takibe alınması veya 
üçüncü kişilerce yasal takibe maruz kalması veya bu 
konuda duyum alınması, kart hamili/hamillerinin hükümlü 
hale gelmesi kartın kullanılmasındaki aksaklık dâhil, 
ancak bunlarla sınırlı olmaksızın vb. gibi hallerde, ÜYE 
ve/veya kart hamili/hamillerinden kartın iadesini talep 
edebilir, gerektirici sebeplerin varlığı halinde kendisi 
veya otomatik vezne makineleri, Uluslararası Kuruluşları, 
üye iş yerleri aracılığıyla karta el koyabilir, kartı iptal 
ederek kullanılmasını durdurabilir, kartları kullanıma 
kapatabilir, süresi dolan kartları yenilemeyebilir, 
Sözleşmeyi sona erdirebilir, borcun ferileri ile birlikte 
tamamen ödenmesini, kartı/kartların iadesini talep 
edebilir. ÜYE Sözleşme’yi ancak bu hususu Banka’ya 
yazılı olarak bildirmek ve aynı zamanda kart/kartları iade 
etmek ve tüm borcu ferileri ile birlikte ödemek suretiyle 
sona erdirebilir. Bu Sözleşme’nin herhangi bir tarafça 
sona erdirilmesi veya Kart’ın iptal edilmesi veya başka 
herhangi bir nedenle son bulması halinde, tüm borç 
muaccel hale gelecek olup, borcun tamamı ÜYE 
tarafından ayrıca ihbara gerek olmaksızın derhal ve 
nakden ödenecek, borç tamamen ödeninceye kadar 
Sözleşme hükümleri aynen uygulanmaya devam edecek 
ve borcun tamamı ödeninceye kadar ÜYE’nin gerek borç 
aslı, gerekse faizler, komisyon, ücretler ve diğer tüm 
ferilerinden doğan sorumlulukları aynen devam 
edecektir. Kart’ın kullanım koşulu bu Sözleşme 
hükümlerinin yürürlükte olmasına bağlı olup Sözleşme 
hükümlerinin bir kısmının veya tamamının yürürlüğünün 
bir karar, itiraz vs. sebeplerle etkilenmesi veya 

etkilenecek olması halinde Banka, Kart’ı kullanıma 
kapatabilir. ÜYE, kendisinin ve/veya kart 
hamili/hamilerinin iflası ve hacir altına alınması gibi 
hallerde de Banka’nın bu Sözleşmeyi feshe ve bakiyeyi 
talep etmeye hakkı olduğunu kabul eder. ÜYE’nin 
Banka’ya olan kartı/kart borçları nedeniyle Banka’nın 
yasal mercilere ihtiyati haciz/ihtiyati tedbir talebinde 
bulunması halinde de Banka, teminatsız ihtiyati 
haciz/ihtiyati tedbir kararı almaya yetkilidir. Ancak buna 
rağmen mahkemelerce teminat istendiği takdirde diğer 
bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak 
komisyon ve her türlü ücret de ÜYE tarafından 
ödenecektir. CardFinans Nakit kart için yenileme 
yapılması halinde ise yenileme ücreti 5-TL olacak, bu 
ücret ÜYE tarafından ödenecektir.  
 
20. Müşteri, Banka’ya ait VadeKart’ın aşağıdaki özellikleri 
haiz olduğunu ve bu özellikleri talep ettiğini ve şartlarını 
da kabul ettiğini taahhüt eder:  
a) Müşteri, belirleyeceği "yetki grup”larına göre kullanım 
haklarının Banka tarafından farklılaştırılabileceğini kabul 
eder. Banka buna ilişkin 4 ayrı grup tanımlamış olup 
bunlar, Hakim Ortak, Diğer Ortaklar, Yetkili Çalışan ve 
Yetkisiz Çalışan’dır. Bu grupların azaltılması, arttırılması, 
isminin değiştirilmesi ve bu gruplarda hangi işlemlerin 
yapılıp yapılamayacağını belirleme yetkisi münhasıran 
Banka’ya aittir. Banka dilediği zaman bu gruplarda işlem 
yapma yetki sınırlarını kaldırabilir veya değiştirebilir. 
Müşteri tayin edilen yetki gruplarındaki yetkilileri için 
VadeKart talep etmekte yetkili olup, bu yetkililerin 
yaptıkları tüm VadeKart işlemleriyle ilgili tüm 
sorumluluğun Müşteri’ye ait olduğunu taahhüt eder. 
Banka ayrıca VadeKart’a ATM aracılığı ile ticari 
hesapların yanı sıra bireysel hesaplar üzerinde de işlem 
yapabilme özelliği tanımlayabilir. 
b) VadeKart ile hesap kesim tarihine kadar dönem içi 
yapılan bir işlem Banka tarafından belirlenen bir ücret ve 
faiz oranı karşılığında taksitlendirilebilecektir. VadeKart 
taksitlendirme işlem ücreti %0.5+7-TL kadardır. Harcama 
işlemi taksitlendirme işlem anında Banka’nın POS 
cihazlarından gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca bu işlem 
telefon bankacılığı, internet bankacılığı ve ATM aracılığı 
ile gerçekleştirilebilecek olup yetkisiz çalışan grubundaki 
kart hamilleri sadece kendi kartındaki işlemleri, diğer 
yetki grubundaki kart hamilleri ise hem kendi hem de 
diğer ek kartlardaki işlemleri taksitlendirebilecektir. 
Banka dilerse bu işlemi şube üzerinden yapılabilecek 
şekilde tanımlayabilecektir. Harcama işleminin 
taksitlendirilmesinde faiz oranları, taksit istenen vade için 
Banka tarafından belirlenecek olup, Banka dilediği zaman 
belirlediği faiz oranlarını değiştirebilecek ve uygun 
gördüğü yöntemlerle Müşteri’yi bilgilendirecektir. 
Taksitlendirilen bir harcama işleminin tekrar 
taksitlendirilmesi veya vadelendirilmesi Banka’nın 
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uygulamasına bağlı olarak değiştirilebilir. Ancak Banka 
uygun gördüğü takdirde tekrar taksitlendirme veya 
vadelendirme yapabilir. Yurt dışı işlemlerde Türk 
Lirası’na çevrilerek taksitlendirme yapılabilecektir. 
Uygulanacak kur, işlem tarihinde geçerli olan Banka’nın 
serbest piyasa efektif döviz kurudur. Banka dilerse, USD 
işlemlerini USD olarak taksitlendirme hizmeti sunabilir. 
Bu işlemlerde uygulanacak faiz, komisyon ve ücret 
oranları Banka tarafından belirlenecektir. Banka dilerse 
uygun gördüğü yöntemlerle Müşteri’yi bilgilendirmek 
suretiyle bu faiz, komisyon ve ücret oranlarında 
değişiklik yapabilir. Harcama işlemini taksitlendirme 
talebinin iptali ancak aynı gün içinde olabilecektir. 
Harcama taksitlendirme işleminin iptal talebi, işlem 
gününden ileri bir tarihte yapılırsa Banka tarafından bu 
talep erken kapama talebi olarak değerlendirilir. Erken 
kapama taleplerinde gelecek taksitlere ait faizler iptal 
edilecek, ancak alınan ücret ve faizler iade 
edilmeyecektir. Müşteri’nin telefon bankacılığı aracılığıyla 
taksitlendirdiği bir harcama işlemini iadeye konu etmesi 
halinde, Müşteri’nin iadeye konu ettiği harcama işlemi ile 
taksitlendirdiği harcama işleminin aynı işlem olduğunu 
telefon bankacılığı aracılığıyla Banka’ya bildirmesi 
gerekir. Müşteri, bildirim yapmadığı takdirde, 
taksitlendirdiği harcama işlemine faiz işlemeye devam 
edeceğini kabul eder. Müşteri’nin POS üzerindeki 
VadeKart menüsü altından taksitlendirdiği işlemleri iade 
konusu etmesi halinde, iade işlemi sistemsel olarak 
gerçekleşir. Kısmi iadelerde işlem ücreti ve ekstreye 
yansıyan faizler iade edilmez. 
c) VadeKart ile hesap kesim tarihine kadar dönem içi bir 
işlem Banka tarafından belirlenen bir ücret ve faiz oranı 
karşılığında belli bir vade süresine kadar 
vadelendirilebilecektir. Vadelendirilen işlemin bakiyesi ve 
bu bakiye üzerinden hesaplanan faiz, Müşteri’nin 
belirttiği ay kadar sonraki ekstreye yansıtılır, işlem ücreti 
ise Müşteri’nin talebini takip eden ilk ekstreye yansıtılır. 
Banka bu işleyişi uygun gördüğü yöntemlerle Müşteri’yi 
bilgilendirerek değiştirme hakkını saklı tutar. VadeKart 
vadelendirme işlem ücreti %0.5+10-TL kadardır. Harcama 
işlemini belli bir vade süresi kadar vadelendirmeyi işlem 
anında, Banka’nın POS cihazlarından 
gerçekleştirebilecektir. Ayrıca bu işlem telefon 
bankacılığı, internet bankacılığı ve ATM aracılığı ile 
gerçekleştirilebilecek olup yetkisiz çalışan grubundaki 
kart hamilleri sadece kendi kartındaki işlemleri, diğer 
yetki grubundaki kart hamilleri ise hem kendi hem de 
diğer ek kartlardaki işlemleri erteleyebilecektir. Banka 
dilerse bu işlemi şube üzerinden yapılabilecek şekilde 
tanımlayabilecektir. Harcama işleminin vadelendirileceği 
vade için faiz oranları Banka tarafından belirlenecek olup,  
Banka dilediği zaman belirlediği bu oranları 
değiştirebilecek ve uygun gördüğü yöntemlerle 
Müşteri’yi bilgilendirecektir. Ertelenen bir harcama 

işlemine ancak Banka uygun gördüğü takdirde tekrar 
taksitlendirme veya vadelendirme yapılabilir. Yurt dışı 
işlemlerde Türk Lirası’na çevrilerek erteleme 
yapılabilecektir. Uygulanacak kur, işlem tarihinde geçerli 
olan Banka’nın serbest piyasa efektif döviz kurudur. 
Banka dilerse, USD işlemlerini USD olarak vadelendirme 
hizmeti sunabilir. Bu işlemlerde uygulanacak faiz, 
komisyon ve ücret oranları Banka tarafından 
belirlenecektir. Banka dilerse uygun gördüğü yöntemlerle 
Müşteri’yi bilgilendirmek suretiyle bu faiz, komisyon ve 
ücret oranlarında değişiklik yapabilir. Harcama işlemini 
vadelendirme talebinin iptali ancak aynı gün içinde 
olabilecektir. Harcama vadelendirme işleminin iptal 
talebi, işlem gününden ileri bir tarihte yapılırsa, Banka 
tarafından bu talep erken kapama talebi olarak 
değerlendirilir. Erken kapama taleplerinde işlemin 
yansıyacağı ilk ekstreye kadarki işleyen faizler ve ücret 
iade edilmeyecektir. Vadelendirilmiş bir işlem hesap 
kesim tarihi sonrasında iade konusu olursa, işlem 
vadelendirildiği için ücret ve iade tarihine kadar işleyen 
faiz Banka tarafından tahsil edilecektir. 
d) VadeKart ile Müşteri hesap ekstre borcunun tamamı ya 
da bir kısmını bir sonraki ay ödemek üzere 
erteleyebilecektir. Banka kendi takdirine göre, 
Müşteri’nin gerçekleştirebileceği ekstre erteleme işlem 
sayısını, limitinin en fazla ne kadarını erteleyebileceği vb. 
gibi sınırlamaları belirleyebilecektir. Ertelenen hesap 
ekstre borcuna ertelendiği dönem boyunca "ekstre 
erteleme faizi" işleyecektir. Ekstre erteleme bakiyesi, 
erteleme talebi sonrasındaki ilk ekstrenin son ödeme 
tarihinde hesaplanır. Bu bakiye Müşteri’nin ekstre 
erteleme talebi tutarı ve yapılan ödemeler ve iadeler 
dikkate alınarak hesaplanır ve bu tutar üzerinden de 
“ekstre erteleme ücreti” hesaplanıp bir sonraki ekstreye 
“ekstre erteleme faizi” ile birlikte yansıtılır. Müşteri 
Banka’ya ayrı bir yazılı talimat vermek veya alternatif 
dağıtım kanalları (İnternet bankacılığı, telefon bankacılığı 
vs.) aracılığıyla talimat vermek sureti ile yabancı para 
cinsinden olan hesap ekstre borç ödemesini de 
erteleyebilecektir. Müşteri’nin TL ve USD ekstresi ayrı 
düzenlendiğinden Müşteri 1 ay içinde iki ekstresini de 
ertelemek istediğinde, 2 ekstre erteleme işlem hakkı 
kullanılmış sayılacaktır. Ekstre erteleme talimatı ancak 
ödemesi ertelenen ekstrenin son ödeme tarihine kadar 
verilebilecek ve verilen bir talimat yine bu tarihe kadar 
iptal edilebilecektir. Müşteri’nin minimum ödeme tutarı 
altında talimat vermesi durumunda, ilgili ekstrenin son 
ödeme tarihine kadar, minimum ödeme tutarı ile talimat 
tutarı arasındaki farka tekabül eden tutarda borcunu 
ödemediği durumda ekstre erteleme talimatı Banka 
tarafından iptal edilecektir. Bu durumda Müşteri 
işleyecek olan gecikme ve akdi faizi ödemek ile 
yükümlüdür. Hesap ekstresini erteleme işlemi ancak 
Hakim Ortak ve Diğer Ortaklar yetki grubu dahilindeki 
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kart hamillerince gerçekleştirilebilecektir. Ekstre erteleme 
erken kapaması ödeme yapıldıkça mümkün olacaktır. 
e) ÜYE’nin hesabına yapılan ödemeler sırası ile Müşteri 
borçlarına mahsup edilir. Yapılan kısmi ödemeler, 
Müşteri’nin kredilendirilmiş bakiyesi var ise öncelikle o 
bakiyeyi kapatır. Kredilendirilmiş bakiye içinde ödemenin 
mahsup edilme sırası,  faizler ve ekstre öteleme ana para 
bakiyesi bunun takibinde vergi, ücretler, nakit çekim 
özellikli işlemler ile satış işlemleridir. Müşteri’nin 
kredilendirilmiş bir bakiyesi yok ise ya da kredilendirilmiş 
bakiye borçları ödendikten sonra kalan bir tutar var ise 
bu tutar da sırası ile faizler, vergi ve ücretler, nakit çekim 
özellikli işlemler, satış işlemleri ve son olarak ekstre 
öteleme anaparasına mahsup edilecektir. Banka, Müşteri 
tarafından yapılan ödemelerin Müşteri’nin öncelikli olarak 
hangi borcuna mahsup yapılacağına ilişkin yukarıda 
yapılan sıralamada değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
f) Banka, Müşteri’ye Banka takdirinde olmak üzere 
Müşteri’nin taksitli ticari kredi kullanabilmesi için ekspres 
limit tahsis edebilecektir. Müşteri’ye Banka tarafından 
ekspres limit tahsis edilmesi durumunda, Banka’ca 
belirlenen sabit bir faiz oranı ve eşit taksitli geri ödemeler 
ile ekspres limit taksitli kredi olarak kullandırılır. Müşteri 
bu talebini öncelikle telefon bankacılığı aracılığı ile 
yapabilecek olup, Banka sonrasında bu işlemi internet 
bankacılığı, ATM, POS gibi farklı kanallara da 
tanımlayabilecektir. Ekspres kredi, Müşteri’nin mevduat 
hesaplarına aktarılarak kullandırılır. Ekspres kredi limitini 
Hakim Ortak yetki grubu ile Diğer Ortaklar yetki grubu 
kullanmaya yetkilidir. Ekspres limit geri ödemesi 
taksitleri her dönem ekstreye yansıtılır. Bu işlem 
üzerinden ücret ve sabit bir faiz oranı üzerinden faiz 
tahsil edilir. Banka, bu faiz ve ücretleri uygun gördüğü 
yöntemlerle Müşteri’yi bilgilendirerek dilediği zaman 
değiştirme hakkını saklı tutar. 
g) Müşteri, Banka’nın POS cihazlarından yapılacak 
taksitlendirme veya vadelendirme işlemlerinin ancak 
başvurduğu üye iş yerindeki POS cihazlarında teknik bir 
arıza olmaması halinde mümkün olacağını kabul eder.  
h) Her bir VadeKart ile yapılan işlemlerde ParaPuan 
kazanılıp kazanılmaması Banka tarafından belirlenecektir. 
Her bir VadeKart ancak kazandığı ParaPuanları 
kullanabilir. Banka VadeKart’lara ilişkin indirim, ödül vs. 
verip, vermeme hakkını saklı tutar.  
ı) Müşteri, her bir VadeKart kullanıcısının, yetki 
gruplarından bağımsız olarak ATM, internet bankacılığı, 
şube, telefon bankacılığı gibi tüm kanallardan ekstre 
gözlemi, işlem gözlemi yapabileceğini kabul eder. Ayrıca 
VadeKart ile ATM’den gerçekleştirilen işlemlerde, her bir 
VadeKart hamili kendi bireysel hesaplarını da 
gözlemleyebilir.  
i) Müşteri, VadeKart Hakim Ortak ve Diğer Ortaklar yetki 
gruplarındaki hamillerin Müşteri tarafından belirlenmiş 
satış limitlerinin tamamını “VadeKart Anında Kredi” 

olarak da kullanabileceğini kabul eder. VadeKart Anında 
Kredi’nin mevcut limit üzerinden kullanım oranını Banka 
belirler ve uygun gördüğü yöntemlerle Müşteri’yi 
bilgilendirerek değiştirme hakkını saklı tutar.  
j) Müşteri, Banka’nın Asıl VadeKart limitini değiştirmeye, 
diğer ek VadeKart limitlerini ve işlem yetkilerini 
Müşteri’ye uygun gördüğü yöntemlerle bildirimde 
bulunarak değiştirmeye yetkili olduğunu kabul eder.  
k) Müşteri, POS üzerinden gerçekleştirilen bir 
vadelendirme ya da taksitlendirme işleminin vadesinin 
alternatif dağıtım kanalları (İnternet bankacılığı, telefon 
bankacılığı vs.)aracılığıyla değiştirilemeyeceğini kabul 
eder.  
l) Müşteri, Banka’ya ortak olarak beyan edilmeyen tüm ek 
VadeKart kullanıcılarının yetkilerinin kısıtlı yetki grubuna 
atanacağını ve Banka’ya "Hakim Ortak" ve ortak olarak 
beyan edilen kullanıcılarının VadeKart'ın asıl ve tüm ek 
kartlarına ilişkin tüm işlem ve gözlem yetkilerini yapma 
hakkına sahip olduğunu kabul eder.  
m) Müşteri, limit aşımı halinde Türk Lirası için, aşılan 
tutarın %2’si+10-TL ve USD için aşılan tutarın %2’si +10-
USD limit aşım ücreti uygulanacağını kabul eder.  
Müşteri, yetki tanımlanan her bir yetki grubundaki 
çalışanlarının tahsis edilen VadeKart’lar ile yapacağı 
harcama işlemlerinin Müşteri nam ve hesabına yapılacak 
işlemlerde kullanılacağını, kişisel gereksinimler için 
kullanılmayacağını aksi takdirde tüm sorumluluğun 
Müşteri’ye ait olduğunu taahhüt eder.  
Müşteri, yetki gruplarındaki işlem yetkilerinin 
tanımlaması ve/veya değiştirilmesi konularında 
Banka’nın münhasıran yetkili olduğunu kabul eder.  
Banka VadeKart’a yönelik başvuruyu reddetme hakkını 
saklı tutar. 
Müşteri, Banka’nın dilediği takdirde bu Sözleşmede yer 
alan VadeKart ile yapılacak işlemler için tahsil edilecek 
olan faiz ve ücretlerin, yıllık üyelik bedellerinin oran, 
miktar ve asgari ödeme tutarlarını uygun gördüğü 
yöntemlerle Müşteri’yi bilgilendirerek tayin etme, arttırma 
ve eksiltmeye tek taraflı yetkili olduğunu, bunlarda 
yapılacak değişikliklerin hesap özeti ile bildirilmesinin 
yeterli olacağını, hesap özeti ile bildirilen değişikliklere 
aynen uyacağını taahhüt eder. Bu değişiklikler Müşteri’ye 
bildirildiğinde, kart hamili/hamilleri VadeKart’ı iade 
etmeyip bildirilen ekstrenin son ödeme tarihinden sonra 
da kullanmaya devam etmesi (ki kart’ın zilyetliğinde 
kalması da kart’ın kullanımı anlamındadır.) veya yeni 
hizmetlerden yararlanmaya başlamaları halinde bu yeni 
ücret, faiz veya komisyonları da kabul etmiş 
sayılacaklarını ve Sözleşmenin bu şekilde değişmiş 
olacağını taahhüt ederler.  
USD alış-verişler için 50.000-USD üst sınır olacaktır. 
Banka dilediği zaman uygun gördüğü yöntemlerle 
Müşteri’yi bilgilendirerek bu tutarı azaltıp arttırabilir.  
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VadeKart’ın verileceği ilk yıl için tahsil edilecek kart 
ücreti 50-TL dir. Kartların verildiği yılı izleyen her yıl için 
de yıllık üyelik ücreti olan 50- TL tahsil edilir. VadeKart 
kart ücreti ve yıllık üyelik ücreti Müşteri’ye verilen ek 
kartların sayısına göre hesaplanır. Yıl içerisinde 
kayıp/çalıntı dâhil yeniden kart basılmasını gerektiren 
hallerde basılacak kart sayısına göre yenileme ücreti 
alınır. Kart yenileme ücreti olarak basılacak kart sayısına 
göre, kart başına 12-TL alınır. Banka, kart ücreti, yıllık 
üyelik bedeli ile kart yenileme ücretlerini farklı olarak 
belirleyebilir. 
Müşteri, ortaklık yapısı değiştiğinde, yetki grupları için 
bildirdiği çalışanları ayrıldığında ve/veya yetkilerinde 
değişiklik yaptığında ve sair hususlarda Banka’ya derhal 
yazılı olarak bildirimde bulunacağını taahhüt eder. 
Müşteri, bildirimi yaptıktan sonra Banka gerekli 
düzenlemeleri gerçekleştirir. Müşteri anılan bildirimi 
derhal yapmadığı takdirde, VadeKart ile yapılan 
işlemlerdeki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, 
Banka’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını taahhüt 
eder.  
 
XIII. FAKS TALİMATLARI: 
1. Banka, Müşteri’yi belirlediği/belirleyeceği işlemlerle 
ilgili olarak faksla talimat iletme kolaylığından 
yararlandırabilir. Banka, Müşteri’nin kendisi tarafından 
açıkça teyit verilmemesi, talimatın Banka’ya bildirilen 
faks numarasından gönderilmemesi ve benzeri 
nedenlerle tereddüt oluşan hallerde, uygun biçimde teyit 
edilememesi nedeni ile faksla iletilen talimatı yerine 
getirmekten imtina etme hakkına sahiptir.  
 
2. Müşteri, Banka’ya faksla talimat iletmesinin bütün 
sonuçlarını kabul ederek bundan doğacak sorumlulukları 
üstlenmiştir. Müşteri, Banka’da sağlanan kolaylıktan 
yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir: 
a. Müşteri, Banka’ya hangi faks numarasından talimat 
ileteceğini önceden bildirecektir. Müşteri, yalnız yetkililer 
tarafından Banka’ya faksla talimat iletilmesi için gerekli 
tedbirleri alacak, bütün sayfalar Müşteri’nin yetkilileri 
tarafından imzalanacak ve orijinal imzalı nüshası derhal 
teyit için Banka’ya gönderilecektir. 
b. Banka, Müşteri’nin faksla gönderilen talimatını 
aldığında, yukarıdaki madde uyarınca gönderilen yazılı 
teyidi beklemeksizin faksla talimatı asıl kabul ederek, 
sözlü olarak teyit edilen talimatı yerine getirmeye yetkili 
kılınmıştır. Müşteri’nin faksla ilettiği talimatın orijinal 
nüshasını bilahare Banka’ya göndermemiş olması, 
Banka’nın faksla gönderilen talimat uyarınca yaptığı 
işlemi geçersiz ve hükümsüz kılmayacağı gibi, bu 
nedenle Banka’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez. 
Banka, Müşteri tarafından faksla gönderilen talimat 
uyarınca, Müşteri adına Müşteri’nin yetkililerince 
imzalanmış çek, senet ve sair kıymetli evraka dayalı 

olarak Müşteri’nin Banka’daki hesabını borçlandırabilir 
veya bu hesaba alacak kaydedebilir. Faksın Banka’ya 
bildirilen numaradan çekilmiş olması yeterlidir. 
 
XIV. MÜŞTEREK HÜKÜMLER: 
1. Kullanılan hesap şekli ne olursa olsun bu Sözleşmenin 
kayıt ve şartları bütün hesaplara tatbik edilecektir.  
 
2. Bu bölümdeki hükümler, Sözleşme’de  belirtilen tüm 
işIemIeri ve hükümleri kapsamaktadır. Banka, yukarıda 
zikredilen işlem/ürün türlerinin bir veya birkaçının adını 
yahut işlem akışını değiştirebilir. Banka’nın, Müşteri’nin 
yeni hesap açılması talebini reddetme hakkı vardır. Yeni 
hesap açılıp da yeni bir sözleşme imzalanmadığı takdirde 
o hesaba/hesaplara da işbu Sözleşme hükümleri aynen 
uygulanır. Yukarıda her bir ürüne ait bölümde yer alan 
hükümler, mahiyetleri bağdaştığı takdirde diğer ürünler 
hakkında da uygulanır. Müşteri, Banka tarafından ürünler 
için kendisine verilen şifre(ler)in, güvenlik adımlarının 
kendisinin dışında üçüncü kişi/kişilerce 
kullanılmasından, ele geçirilmesinden doğabilecek her 
türlü hukuki, mali, cezai sorumluluk ve sonuçlarının 
kendisine ait olduğunu taahhüt eder.  
 
3. Müşteri, gerçek kişi ticari işletme sahibi olması (yani 
adi şirket/ortaklık vb. olması) halinde, bu Sözleşme 
kapsamında ticari ve/veya zirai ve/veya mesleki 
faaliyetinin icra edilmesi amacıyla kullandırılan ticari 
krediler uyarınca aşağıdaki hususlara uygun hareket 
edeceğini taahhüt eder: 
a) Müşteri, kredilerle ilgili yasal yükümlülüklerinin (KKDF 
vs.) peşin ödenmesinin uygun görülmesi halinde, 
Banka’ya tevsik ettiği/edeceği faaliyet konusu ile ilgili 
olarak aldığı taşınırı/taşınmazı işletme aktifine 
kaydettiğini/kaydedeceğini beyan eder, aksi bir durumun 
Banka ve/veya yetkili kurumlar tarafından tespit edilmesi 
durumunda; Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu 
(KKDF), vergi ve diğer mevzuatlardan kaynaklanabilecek 
diğer vergi, resim, harç, fon kesintisi yükümlülüklerini, 
tahakkuk ettirilen ve ettirilecek gecikme faizini ve cezai 
müeyyideleri de dâhil olmak üzere ödemeyi, ayrıca 
kullandığı krediye ilişkin olarak Banka’ca tahsil edilen 
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) için, kredi 
konusu taşınırı/taşınmazı işletme aktifine kaydettiğini 
Banka’ya söz konusu kredinin ilk taksit ödeme tarihine 
kadar tevsik edeceğini ve tevsik mevzuu belgenin 
Banka’ca yeterli görüleceği güne kadar krediye tahakkuk 
ettirilen Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) 
tutarına ilişkin olarak Banka’dan her ne sebeple veya her 
ne suretle olursa olsun geriye dönük hiçbir hak ve alacak 
talep etmeyeceğini taahhüt eder. 
b) Müşteri’nin kredilerle ilgili yasal yükümlülüklerini 
(KKDF vs.) basit usulde vergilendiriyor olması nedeniyle 
ödemesinin uygun görülmesi halinde, Müşteri, talebinin 
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işleme alınarak ticari kredi açılmasını talep eder, kredi 
ticari olarak kullandırılmış olsa da söz konusu kredide 
vergi mevzuatı gereği gerekli vergisel şartları yerine 
getiremediği için Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu 
(KKDF), vergi ve diğer mevzuatlardan kaynaklanabilecek 
diğer vergi, resim, harç, fon kesintisini ödemekle 
yükümlü olduğunu bildiğini ve bu bedellerin Müşteri’den 
tahsil edilmesini kabul ettiğini, BANKA’dan her ne 
sebeple veya her ne suretle olursa olsun geriye dönük 
hiçbir hak ve alacak talep etmeyeceğini taahhüt eder.  
c) Müşteri’nin kredileri ile ilgili yasal yükümlülüklerde 
muafiyet uygulanması halinde, Müşteri Banka’dan 
kullandığı/kullanacağı kredileri ticari/zirai/mesleki 
faaliyetinde kullanacağını beyan eder, aksi bir durumun 
Banka ve/veya yetkili kurumlar tarafından tespit edilmesi 
durumunda; Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, vergi 
ve diğer mevzuatlardan kaynaklanabilecek vergi, resim, 
harç, fon kesintisi ve diğer yükümlülükleri, tahakkuk 
ettirilen ve ettirilecek gecikme faizini ve cezai 
müeyyideleri de dâhil olmak üzere derhal nakden ve 
defaten ödemeyi, ayrıca kullanmış olduğu krediye 
istinaden tahakkuk eden KKDF’ye ilişkin her ne sebeple 
veya her ne suretle olursa olsun hiçbir hak ve alacak 
talep etmeyeceğini taahhüt eder. 
 
4. Telefon, faks veya diğer iletişim sistemlerinin ya da 
taşıma ve ulaştırma araçlarının kullanılmasından ve 
özellikle iletişim ya da taşıma sırasında kaybolma, 
gecikme, hata, yanIış anlama, anlamı saptırma ya da çift 
veya daha fazla bildirim yapılmasından, dağıtım 
kanallarında, elektronik sistemlerde meydana gelebilecek 
her türlü arıza nedeniyle işlemlerin yapılmaması, 
tamamlanmaması veya iptal edilmesi halinde meydana 
gelen tüm zararlardan ve bunların sonuçlarından, 
Banka’ya bir kusur izafe edilmediği hallerde Banka 
sorumlu değildir.  
 
5. Müşteri telefon açmak suretiyle, Banka nezdindeki 
hesaplarından virman, EFT vb. sistemin olanak tanıdığı 
tüm Bankacılık Hizmetlerinin yapılmasına ilişkin vermiş 
olduğu tüm sözlü talimatların ve talimatlarına istinaden 
gerçekleştirilen işlemlerin geçerli olduğunu, telefonla 
ilettiği talimatın yazılı teyidini Banka’ya vermemiş olsa 
dahi Banka’nın yaptığı işlemin geçerli olduğunu, hüküm 
ifade ettiğini ve Banka’nın her ne nam altında olursa 
olsun hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını beyan eder. 
Banka Müşteri’nin telefon ve şifahi talimatını yerine 
getirirken, hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, genel 
veya özel iletişim vasıtalarının işlememesinden veya 
arızalanmasından, telefon sistemiyle gelen ya da Müşteri 
tarafından yazılı veya şifahi olarak verilen bilgi ve 
talimatın yanIış ve yetersiz olmasından ya da yanlış, 
değişik veya eksik iletilmiş olmasından ötürü sorumlu 
değildir.  

Müşteri, hizmetin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için 
Banka’nın gerekli gördüğü her türlü önlemi almasına ve 
Banka görevlileri ile arasındaki tüm görüşmelerin her 
türlü ses/görüntü kayıt sistemi ile Banka tarafından 
tespiti ve kaydına muvafakat eder.  
 
6. Bu sözleşmede yer alan bildirim veya ilana yönelik 
düzenlemeler ile Banka’nın mektup, hesap özeti, 
elektronik posta, SMS (kısa mesaj), ATM, internet şubesi, 
web sitesi(nde ilan), telefon, faks ve benzer yöntemlerle 
veya basın, yayın, sosyal medya ve sair mecralarda 
duyuru yapmak suretiyle Müşteri’ye bilgi vermesi ifade 
edilmektedir. 
 
7. Müşteri, taraflarca kararlaştırılan kredi limiti ve her 
türlü borçlarına karşılık olarak Müşteri’nin mali yapısı ve 
Banka’nın kredi tesis ve idame maliyetleri çerçevesinde 
Banka’ca talep edilecek tür ve değerde teminat tesis 
etmeyi veya bu miktarda nakdi depo etmeyi ve Banka'ya 
vermeyi taahhüt eder. Banka, işin doğası gereği, kredileri 
teminat karşılığında kullandırdığından; Müşteri’nin mali 
yapısında veya piyasadaki iktisadi şartlardaki 
değişiklikler ve/veya Banka’nın kredi tesis ve idame 
maliyetlerini dikkate alarak ve/veya alınan teminatın 
değerinde azalma olması, azalma ihtimalinin bulunması, 
kısmen veya tamamen teminat vasfının ortadan kalkması 
(örneğin kefalet süresinin dolması), teminatın yetersiz 
olduğunun anlaşılması, temerrüt hallerinden birinin veya 
diğer haklı sebeplerin varlığı durumunda teminat marj 
oranlarını değiştirme hakkına ve/veya belirleyeceği şekil 
ve koşullarla Müşteri’den yeniden veya munzam teminat 
ya da tayin ettiği, edeceği miktarda nakdin depo, bloke 
edilmesini veya uygun gördüğü sair teminatları talep 
hakkına sahiptir. Banka, kredinin kullandırılmasını veya 
devamını teminatların uygun şekilde teminine bağlı 
kılabilir. Müşteri, krediyi kullanmaya devam etmek 
istemesi halinde Banka’nın taleplerine uygun hareket 
edeceğini; aksi halde Banka'nın alacaklarının tüm 
ferileriyle birlikte muaccel hale geleceğini kabul eder. 
Munzam teminat gösterilmesi, verilmesi halinde de 
Müşteri’nin Banka’ya karşı sorumlulukları aynen devam 
eder. Müşteri’nin Banka nezdinde doğmuş ve/veya ileride 
doğabilecek her türlü alacaklarının tamamı, her türlü 
hesabı, her türlü senetler ve çekler, kıymetler, menkuller 
ve kıymetli evrak üzerinde Banka’nın bu Sözleşme ve 
eklerinden ve/veya doğmuş, doğacak alacakları ve tazmin 
edilmemiş teminat mektupları için Banka’nın rehin ve 
hapis hakkı vardır. Banka yürürlükteki mevzuat 
dairesinde bunların bir bölümünü veya tamamını bir rehin 
hesabına alıp almama, rehin hesabına aldığı paralara faiz 
yürütüp yürütmeme ve faiz oranını tayinde bu 
Sözleşmede yazılı ilgili şartlar dâhilinde serbesttir. 
Taraflar; Banka’nın vadesi gelmiş alacaklarından 
herhangi birini ek bir talimata gerek bulunmadan 
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Müşteri’nin Banka'dan olan her türlü alacağı, menkulleri, 
mevduat hesapları/bloke hesapları veya Müşteri hesabına 
Banka'nın tahsil ettiği ve edeceği çek, senet bedelleriyle 
takas ve mahsup etme hakkına sahip bulunduğunu, 
bunun gibi Müşteri lehine birlikte ya da ayrı ayrı gelmiş 
olan havalelerin, ihbarda bulunmadan önce de Banka 
tarafından kabul ve hesaba alacak kaydedilmesini, havale 
tutarı üzerinde Banka'nın rehin hakkının ve yukarıdaki 
esaslara göre takas ve mahsup yetkisinin bulunduğunu 
kabul ve beyan etmektedirler. Müşteri, kendisi tarafından, 
Banka'ya emaneten veya serbest depo suretiyle verilen 
emtia ve emtiayı temsil eden belgeler, hisse senetleri, 
tahviller ve sair menkul kıymetler ve bunların kuponları 
üzerinde, Banka ile olan işlemlerinden doğmuş ve 
doğacak borçları için hapis, rehin ve yukarıdaki esaslara 
göre mahsup hakkına sahip bulunduğunu ayrıca kabul 
eder. Banka, Müşteri’ye ait paraların kısmen ya da 
tamamen rehinli bir hesaba alınmasını kabul ettiği 
takdirde, bu hesaba uygulanacak faiz oranı taraflarca 
karşılıklı olarak tespit edilir. Müşteri, borç ve 
yükümlülüklerinin herhangi birini yerine getirmezse, 
Banka’nın, muaccel alacaklarını tahsil edebilmek için, 
rehinleri ve hapis hakkı konusu malları, bir ihtar ya da 
ihbarda bulunmaksızın, mehil tayinine de gerek 
olmaksızın dilerse mahsup veya takas etmeye yahut 
kendisi özel satışla paraya çevirmeye, dilerse de rehnin 
paraya çevrilmesi yoluyla takipte de bulunmaya ve 
bedellerinden alacağını tahsil etmeye  hakkı vardır.  
Banka özel satış ya da icra satış hasılatını, tüm masrafları 
Müşteri’nin borcuna geçmek suretiyle indirdikten sonra, 
uygun göreceği hak ve alacaklarına kısmen ya da 
tamamen mahsup edebilir. Banka lehine tesis edilen her 
türlü nakdi teminat, garanti ya da diğer teminatlar, 
Müşteri’nin bu Sözleşme nedeniyle Banka’ya karşı olan 
tüm borçlarının ve yükümlülüklerinin güvencesi olup, 
Banka’nın alacaklı bulunduğu tüm tutarlar ödendikten ve 
Banka’nın tüm risklerinin sona ermesinden sonra serbest 
bırakılacaktır.  
 
8. Müşteri, Banka’nın gerekli gördüğü hallerde kendisiyle 
ilgili olarak üçüncü kişilerden bilgi almaya hakkı 
olduğunu ve bu bilgilerin Banka’ya verilmesine bir itirazı 
olmadığını, ayrıca, Banka’nın da kendisine ait bilgileri 
Türkiye’de veya yurt dışında ilgili her türlü kuruluş veya 
kişilere, resmi makamlara verebileceğini, bu duruma 
muvafakati olduğunu ve bu durumun Bankacılık Kanunu 
hükümlerinin bir ihlali sayılmayacağını beyan ve kabul 
eder. Müşteri, ayrıca hesabı ile ilgili bilgi ve kayıtları, 
Banka’nın bilgi işlem gereksinimleri veya diğer 
sebeplerle Türkiye içinde veya yurt dışında herhangi bir 
yerde muhafaza edebileceğini kabul eder. Müşteri ayrıca, 
Banka’nın bu bilgi ve kayıtları, herhangi bir kısıtlama 
olmaksızın, Banka’nın bağlı ve ilgili kuruluşlarına 
açıklayabileceğini ve buna muvafakat ettiğini kabul eder. 

Müşteri, suç gelirlerinin aklanması ve terörün 
finansmanının önlenmesi ile mücadele konuları başta 
olmak üzere, Banka’nın tabi olduğu mevzuat ve tavsiye 
kararlar ile yerel ve uluslararası uygulamalar 
çerçevesinde muhabir bankalarca talep edilen Müşteri 
bilgilerinin bu muhabir bankalar ile paylaşılabileceğini, 
bu duruma muvafakat ettiğini, bu şekilde Müşteri 
bilgilerinin açıklamasının Bankacılık mevzuatına aykırılık 
teşkil etmediğini kabul eder. Müşteri ayrıca Banka’ya 
verdiği/vereceği iletişim bilgilerinin (adres, sabit telefon 
numaraları, elektronik posta adresi, cep telefonu 
numarası vb.) kullanılarak, Banka’nın her türlü ürün ve 
hizmetlerine ilişkin olarak kendisine kampanya tanıtım, 
pazarlama, bilgilendirme ve sair ticari amaç ve içerikte 
iletiler göndermesine, Banka’nın kampanyalarla sınırlı 
olmak üzere servis sağlayıcılar ile bulunduğu lokasyon 
bilgisini paylaşmasına muvafakat ettiğini beyan eder. 
Müşteri elektronik iletişim araçlarıyla kendisine yasal 
zorunluluklar (tahsilat amaçlı bildirim, dolandırıcılık 
bildirimi vs. haller) dışında bildirim yapılmaması talebi 
olduğunda, bu talebini Banka çağrı merkezi veya Banka 
şubeleri aracılığıyla iletebilecek olup, Banka bu talep 
doğrultusunda hareket edecektir.  
 
9. Bu Sözleşme ile ilgili tarafların tüm borç ve 
yükümlülüklerinin ifa yeri münhasıran beher işlemin 
yapıldığı Banka Şubesi’nin tescilli adresinin bulunduğu 
yerdir. Müşteri, işlemin yapıldığı Banka Şubesi dışında 
Banka’nın diğer herhangi bir şubesinden nakdi 
ödemelerin veya menkul kıymet teslimatının yapılmasını 
isteyemez. Müşteri repo ve ters repo, menkul kıymet alım 
satım aracılık işlemleri ile ilgili ödemelerin Banka 
nezdindeki çeşitli mevduat hesaplarından veya 
hesaplarına yapılması hususunda Banka’yı yetkili 
kılabilir, Banka’ya talimat verebilir. 
 
10. Müşteri, Banka’nın Müşteri’den olan hak ve 
alacaklarının tümünü veya bir kısmını Türkiye veya yurt 
dışında bulunan bir üçüncü tarafa satmaya, iskonto 
etmeye, devretmeye, veya rehin etmeye hakkı olduğunu 
kabul eder. Bu işIemIer üzerine Müşteri’ye durumun 
Banka’ca ihbarıyla Müşteri, bu Sözleşmede Banka’ya 
karşı olan tüm borçlarını herhangi bir mahsup, takas 
veya karşı talep ileri sürmeksizin satın alana, iskonto 
edilene, devir veya rehin alana karşı harfiyen yerine 
getirecektir. Müşteri, Banka’nın yasal düzenlemeler 
uyarınca müşterisini tanıma mükellefiyeti olduğu da 
dikkate alınarak, yazılı onayı olmaksızın hiçbir suretle 
Banka nezdindeki hak ve alacaklarını 3. kişi ve/veya 
kuruluşlara devir veya rehin edemez. Yukarıdakilere ek 
olarak ve fakat bu hükümleri kısıtlamaksızın Banka bu 
Sözleşmeden doğan alacaklarla ilgili her türlü hesap 
bildirim cetveli gönderme ve tahsilat işlemlerinin 
yürütülmesini Türkiye veya yurt dışında bulunan bir 
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üçüncü kişiye serbestçe devredebilir. Bu kişiye yapılan 
ödemeler Banka’ya yapılan ödeme sayılır. 
 
11. Müşteri, Banka’nın, Sözleşmenin diğer madde ve 
hükümleriyle ilgili olarak Müşteri’ye bildirimde bulunmak 
şartıyla, bu Sözleşmeyi her zaman serbestçe ve 
tazminatsız olarak feshetmeye hakkı olduğunu kabul 
eder. Bu Sözleşmenin son bulması halinde Müşteri, tüm 
borçlarını derhal ve defaten ödemeyi, borç bakiyesinin 
tamamı ödeninceye kadar bu Sözleşmede belirtilen 
faizleri, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, Banka ve 
Sigorta Muameleleri Vergisi vb. diğer sorumluluklarının, 
yükümlülüklerinin, borçları tamamen tasfiye edilinceye 
kadar Sözleşmedeki hükümler çerçevesinde devam 
edeceğini, Banka’ca yasal takibe başvurmak zorunda 
kalındığı takdirde, icra ve sair masrafları ile birlikte takip 
tutarının % 10’unu avukatlık ücreti olarak ödemeyi ve icra 
yolu ile tahsilatta Banka’nın ödeyeceği cezaevi yapı 
harcını da ödemeyi kabul ve taahhüt eder.  
 
12. Müşteri, bu Sözleşmeden doğan borçlarını vadesinde 
ve tamamen ödemediği veya bu Sözleşme 
hükümlerinden herhangi birini ihlal ettiği takdirde ya da 
üçüncü şahıslar tarafından hakkında icra takibine 
başlanması, haciz kararı alınması, karşılıksız çek vermesi 
ve/veya benzeri hallerde bakiye borcun tamamının 
herhangi bir ihbar ve ihtara, mehil tayinine gerek 
olmaksızın muaccel hale geleceğini ve Sözleşme’nin 
kendiliğinden feshedilmiş ve muacceliyet anında 
kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılacağını kabul ve 
taahhüt eder. Bu halde Müşteri temerrüdün doğduğu 
tarihten itibaren borcunu Banka’ya ödeyeceği tarihe 
kadar geçecek günler için bu Sözleşmede belirli oranlar 
üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi ve bu faizin fon ve 
gider vergisini ödemeyi taahhüt eder. 
 
13. Müşteri, ödemelerinde gecikme olması, Sözleşme 
hükümlerine aykırılık veya alacağın kısmen veya 
tamamen muaccel olması hallerinde, Banka’nın herhangi 
bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın ve teminat 
yatırmaksızın alacak için, taşınır rehni veya taşınmaz 
ipoteği tesis edilmiş olsa dahi aleyhine tüm borç için 
haciz veya iflas yolu ile takibe geçebileceğini, vadeleri 
henüz gelmemiş bulunsa dahi senetleri takibe 
koyabileceğini ve alınan teminatların nakde çevrilmesi 
için takipte bulunabileceğini, kefiIIeri de takip 
edebileceğini ve bu kanuni takip yollarından dilediğine 
ayrı ayrı veya hepsine birlikte bir sıra gözetmeksizin 
başvurma hakkına sahip olduğunu kabul eder. Müşteri, 
Banka’nın hangi takip yolunu seçerse seçsin, yapacağı 
tahsilatı alacaklarından istediğine kısmen veya tamamen 
mahsup etmeye ve borç tamamen kapanmadan rehin ve 
ipotekleri kaldırmamaya hakkı olduğunu beyan ve kabul 
eder.  

 
14. Faiz hesaplamalarında küsuratlı rakam oluşması 
durumunda, küsurattan sonra iki hanenin dikkate 
alınacağını, küsuratın iki haneden daha uzun oluşması 
halinde küsuratın virgülden sonra iki haneye 
indirgeneceğini, bu işlemde yuvarlama yapılırken 
sıradaki hane sıfır ile dört arasında ise aşağıya, beş ile 
dokuz arasında ise yukarıya yuvarlanacağını, Müşteri 
kabul eder.  
 
15. Şirket esas mukavelesindeki değişikIikIer, 
Sözleşmenin devamı süresince Müşteri’nin bu 
Sözleşmeden doğan sorumluluğunu etkilemeyeceği gibi 
Müşteri’yi sorumluluktan kurtarmayacaktır.  
16. Müşteri, Banka’nın ulusal bayram ve genel tatil 
günleri, hafta tatil ve Türkiye Bankalar Birliği’nin kabul 
edeceği diğer tatil günlerinde kapalı olacağını ve Banka 
ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını 
kabul eder. Banka’nın günlük çalışma saatlerini dilediği 
şekilde tespit etmeye hakkı vardır.  
 
17. Müşteri’nin Banka nezdindeki aktiviteleri ilgili 
mevzuat kapsamında kayıt altında tutulur. Müşteri ve 
Banka, aralarında çıkacak uyuşmazlıklarda Banka’nın 
defter ve kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar ve 
elektronik kayıtlarının, görüntü, telefon ve ses 
kayıtlarının, Banka’nın faks cihazlarınca üretilen faks 
mesajı çıktılarının vb. veri, çıktı, data ve sair belgenin 
kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 
HMK’nın 193. maddesi uyarınca yazılı delil sözleşmesi 
niteliğinde olduğunu kabul ve beyan ederler. 
 
18. Müşteri, bu Sözleşmede yer alan hususların yerine 
getirilmesi ve Banka’ca yapılacak her türlü bildirim ve 
tebligat için aşağıda isim ve imzasının yanında yazılı 
adresin kanuni yerleşim yeri olduğunu ve bu adrese 
yapılacak bildirim ve tebligatın şahsına yapılmış 
sayılacağını, kanuni yerleşim yerini değiştirdiğinde yeni 
yerleşim yerini 15 gün içinde noter kanalı ile Banka’ya 
bildirmeyi, aksi takdirde Sözleşmede yazılı yahut 
usulünce son bildirilen yerleşim yerine yapılacak bildirim 
ve tebligatın geçerli olacağını, keza Tebligat Kanunu 
madde 7/a uyarınca tebligata elverişli bir elektronik posta 
adresinin (kayıtlı elektronik posta adresi) olması 
durumunda bildirimlerin bu adrese yapılmasının da 
geçerli tebligat hükmünde olacağını kabul ve beyan eder.  
 
19. Banka’nın bu Sözleşmenin içerdiği taahhütlerden 
herhangi birinin ifasını; doğal afet, felaket, savaş, 
ayaklanma, terör, sabotaj, grev veya grev ihtimali, lokavt, 
işin yavaşIatılması, eylem, direniş, hükümetin, kamu 
kurum ve kuruluşlarının tasarruf ve kararları, Banka 
sistemlerinin kısmen ve tamamen mücbir sebeple 
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kesintiye uğraması gibi durumlara bağlı olarak yerine 
getirememesi sebebi ile herhangi bir sorumIuIuğu yoktur. 
 
20. Sözleşmenin uygulanmasından ve 
yorumlanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda, 
HMK’nın 10. maddesi uyarınca Sözleşmenin ifa yeri 
olarak Banka’nın ticari merkezinin bulunduğu İstanbul 
(Merkez) ve/veya Banka şubesinin bulunduğu yer 
Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır. Ancak 
bu hüküm, HMK uyarınca Müşteri’nin yerleşim yerinin 
veya bulunduğu yerin yahut Müşteri’ye ait mal ve 
değerlerin bulunduğu yerin adli mercilerinin yetkilerini 
kaldırmaz. 
 
21. Müşteri, çek hesabı açılması veya çek talep ederek, 
kendisine çek tahsis edilmesi halinde, Banka ile arasında 
hüküm ifade edecek ayrı bir sözleşme akdedeceğini, 
akdedilecek bu sözleşmenin, işbu Bankacılık İşlemleri 
Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve 
sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde bu 
Sözleşme’nin geçerli olacağını taahhüt eder.  

22. Müşteri hesap, mevduat veya kullandığı her türlü 
ürünü ile ilgili olarak KKDF, BSMV, vergi, fon, resim, harç 
veya benzer ödeme gerektiren her türlü bedel ile ilgili 
yasal mercilerce yapılacak değişiklikler ile yeni ihdas 
edilecek her türlü mükellefiyetin, kendisi için aynen 
geçerli olacağı ve bu bedelleri ödemek ile ayrıca bir 
ihbara gerek olmaksızın sorumlu olacağını kabul ve 
beyan eder. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından 
belirlenen ve ilgili kurum nezdinde saklanan her türlü 
değer ile ilgili komisyon ve masraf bedelleri Müşteri 
tarafından ödenir. Müşteri, Banka’ya karşı edimlerinden 
herhangi birini zamanında yerine getirmediği, gününde 
ödeme yapmadığı gibi durumlarda, kendisine telefon, 
SMS, e-posta ve sair yollar ile yapılan ödeme bildirimi ile 
ilgili olarak gecikme bildirim ücreti ödemeyi taahhüt eder. 
Bu ücreti Banka Müşteri’nin kredi hesabı ve sair her türlü 
hesabından re’sen tahsile yetkilidir. Gecikme bildirim 
ücreti her bir gecikme için ayrı ayrı tahsil edilecek bir 
bedel olup, Banka bu ücret üzerinde değişiklik yapma 
hakkına sahiptir.  
 

 
Müşteri’ler, Üyeler, Kart/Ek Kart Hamil/leri ve Banka, XIV ana maddeden oluşan bu Bankacılık İşlemleri SözIeşmesi’nin 
tamamını okuduklarını, anladıklarını, ayrıca karşılıklı müzakere ettiklerini ve Müşterilerin, Kart/Ek Kart Hamil/leri’nin 
dilerse Sözleşmeyi kısmen veya tamamen kabul etmeme hakkı ile ilgili bilgilendirildiğini, Sözleşmenin bu yolla 
imzalandığını, keza internet ve telefon bankacılığı kullanımı hakkında detaylıca uyarılarak her safhada (kimlik bilgisi, 
şifre/parola koruma, ortak bilgisayarlar üzerinden bağlanmama ve güncel virüs-saldırı koruma programlarından 
yararlanma vb. gibi) güvenlik önlemi almaları, Banka’nın web sayfasındaki güvenlik önerilerini izlemeleri konusunda 
uyarıldıklarını, her sayfayı ayrı ayrı imza veya paraf etmeye gerek olmadığını ve Sözleşmenin onaylı bir nüshasını 
aldıklarını, tüm Sözleşme hükümlerinin; haklarında geçerli olacağını kabul ve beyan eder(Ier).  

 
MÜŞTERİ/KART HAMİLİ Aşağıda yer alan imzalarımın/imzalarımızın imza örneğim/örneğimiz olarak da kabul 

edilmesini talep ederim/ederiz.      

Ad-Soyad/Unvan: 
 
 

 Tarih: 
 

Adres: Kaşe ve Yetkili İmzalar: 
 
 
 
 

Kaşe ve Yetkili İmzalar: 
 

EK KART HAMİLİ  Aşağıda yer alan imzalarımın/imzalarımızın imza örneğim/örneğimiz olarak da kabul edilmesini talep 
ederim/ederiz  

Ad-Soyad/Unvan: 
 
 

Tarih: 
 

Adres: Kaşe ve Yetkili İmzalar: 
 
 
 

Kaşe ve Yetkili İmzalar: 
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