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KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 
 

MÜŞTERİ NO : 

ADI  SOYADI       : 

KREDİNİN TÜRÜ   : 

KREDİNİN LİMİTİ  : 

MADDE 1 - TANIM 

İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. 

Banka    :  Türkiye Halk Bankası A.Ş. 

Müşteri : Banka’dan “Kredi” alan, işbu Sözleşme’yi “Borçlu” sıfatı ile imzalayan kişi ve/veya 
kefil/kefiller. 

MADDE 2 – AMAÇ 

Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından bireysel kredi müşterisine (kefillerle 
birlikte bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır) bu sözleşmede yazılı olan ve taraflarca müzakere 
edilerek kabul edilen hükümler doğrultusunda vadesiz mevduat hesabında var olan aktifinden 
fazlasının kullanımına ilişkin tahsis edilen kredili mevduat hesabının, Müşteri tarafından 
kullanılmasına ilişkin koşulları ve Müşteri ile Banka arasında kredi kullanımından doğacak ilişkileri 
saptamak ve düzenlemektir. 

MADDE 3 – KREDİ KURULUŞU 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. ………………………………………………Şubesi 

(İşbu Sözleşme’de “Banka” olarak anılacaktır.) 

Adres  : 

Telefon : 

MADDE 4 – MÜŞTERİ BEYANI 

4.1. Müşteri, Banka tarafından kendisine talebi doğrultusunda vadesiz Türk Lirası mevduat hesabına 
bağlı olarak tanımlanan Kredili Mevduat Hesabı’nın aşağıda belirtilen hükümlere tabi olacağını kabul 
ve taahhüt eder. 

4.2. Müşteri, Bireysel Kredi Başvuru Formu’nda ve kredi başvurusu esnasında Banka tarafından talep 
edilen diğer belgelerde belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve Banka’nın bu bilgilere dayanarak krediyi 
tahsis ettiğini, bu bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması veya kredi kullandırma koşullarının 
sonradan değişmesi halinde Banka’nın Kredi’yi kullandırmaktan vazgeçebileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder. Yanıltıcı bilgi verildiğinin kredi kullandırım tarihinden sonra anlaşılması halinde ise 
Banka borcun tamamını muaccel kılmaya yetkilidir. 

4.3. Müşteri, Banka nezdinde açtırdığı veya açtıracağı her türlü hesaplarda, yapacağı işlemlerde ve 
kullandığı/kullanacağı kredilerde kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına 
hareket etmesi halinde 5549 sayılı Kanun’un 15. maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığını 
ve bu kişinin kimlik bilgilerini, işlemin yapılmasından önce Banka’ya yazılı olarak bildireceğini kabul, 
beyan ve taahhüt eder. 
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MADDE 5 – KREDİLİ MEVDUAT HESABI LİMİTİ, AKDİ FAİZ, VERGİ, ÜCRET VE MASRAFLAR 

5.1. Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda 
(……………………..….) TL (Yalnız …………………………………………….) limitli Kredili Mevduat 
Hesabı (kısaca KMH olarak anılacaktır.) (...............) akdi faiz oranıyla açılması icin anlaşmaya 
varılmıştır. Yukarıda belirlenen limit üzerinden Banka tarafından değerlendirme yapılacak olup, bu 
değerlendirmenin ardından nihai limit Banka tarafından Müşteri’ye derhal yazılı olarak veya kalıcı veri 
saklayıcısı yoluyla bildirilecektir. 

5.2. Müşteri’nin açık talimatına istinaden yapılacak işlemler; vadesiz Türk Lirası mevduat hesabında 
bakiye olması halinde bu bakiye kullanılarak, bu hesapta bakiyenin yetersiz olması halinde ise 
vadesiz hesaba bağlı olan Kredili Mevduat Hesabı’nın kredi limiti kullanılarak gerçekleştirilir. 

5.3. Müşteri, Banka’nın kredi limiti belirleme, kredi limitini tamamen veya kısmen kullandırıp 
kullandırmama, kullandırım şartlarını tespit etme, krediyi durdurma, kredi limitini azaltabilme hakkı 
olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

5.4. Müşteri, Banka’ca Kredili Mevduat Hesabı’na işlem/kullandırım tarihinde ilan edilen akdi faiz 
oranı üzerinden faiz uygulanacağını kabul ve taahhüt eder. 

5.5. Müşteri, Banka’ca kredi faiz oranındaki artış ve indirimler ile ileride konulabilecek tüm vergi ve 
resimler ile halen mevcut vergi ve fonlarda yapılacak değişikliklerin, değişiklik tarihinden itibaren 
kendisine yansıtılacağını kabul ve taahhüt eder. 

5.6. Müşteri; vadesinde ödenmeyen borcundan dolayı Banka’nın kendisine göndereceği her bir 
ihtarname ve ihbarname için Banka’nın yapacağı masrafları, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
ve BDDK tarafından düzenlenen ilgili yönetmelikler gereğince ödemeyi ve Banka’nın bu sözleşmeden 
doğan haklarının korunması ve infazı için yapacağı noter, mahkeme, icra, harç masraflarının ve 
vekalet ücretinin, hesap bakiyesinin yetersiz olması durumunda Müşteri’nin açık talimatı ile kredi 
limitinden tahsil edilmesini kabul ve taahhüt eder. 

5.7. Faiz veya ücretin yıllık %20’den fazla artacağını öngören değişiklikler için Müşteri’den onay 
alınması zorunludur. Banka, faiz oranında değişiklik yapması halinde, bu değişikliği yürürlüğe 
girmesinden 30 gün önce Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, bildirim tarihinden itibaren en 
geç 60 gün içinde borcun tamamını ödemesi ve krediyi kullanmaya son vermesi halinde faiz 
artışından etkilenmez. 

5.8. Ücretlerdeki değişiklikler Müşteri’ye en az 30 gün önce yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı 
aracılığıyla bildirilir. Bu bildirim üzerinden Müşteri’nin, yeni dönem başladıktan itibaren 15 gün 
sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı vardır. Bu hakkın kullanılması 
halinde Müşteri’den yeni döneme ilişkin olarak ilave faiz veya ücret talep edilemez. Vazgeçme 
hakkını kullanan Müşteri’ye Banka, bu hizmeti vermeyi durdurabilir. 

5.9. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi’nin faiz ve ücretler dışındaki diğer şartlarında Banka’ca 
değişiklik yapılması halinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 gün önce Müşteri’ye yazılı veya 
kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirilir. Müşteri bu değişikliği kabul etmeyerek Sözleşme’yi fesih 
hakkını kullanabilir. 

5.10. Müşteri, tahakkuk eden faizi ve buna ilişkin Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), Banka 
Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) ve yürürlükteki mevzuat gereğince ödenmesi gereken mali 
yükümlülüklerden sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
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MADDE 6 – GERİ ÖDEME VE KREDİLİ MEVDUAT HESABINDAN TAHSİLAT YETKİSİ 

6.1. Müşteri, Banka’nın belirleyeceği esaslara göre aylık/üç aylık dönemlerde tahakkuk edecek faiz 
ve fer’ilerini tahakkuk tarihinde ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Ödeme yapılmaması durumunda, limitin müsait olması ve açık talimatı olması halinde, Banka’nın 
ödenen faiz ve fer’ilerini limitten karşılama yetkisi bulunduğunu, tahakkuk tarihinden sonra ödeme 
yapılması halinde, borcun ödenmesi gereken tarihten tamamen geri ödeneceği tarihe kadar geçecek 
günler için tahsil tarihinde TCMB  tarafından belirlenen azami gecikme faiz oranının uygulanacağını, 
bu faiz oranının TCMB tebliğleri ile değiştirilmesi halinde, değişen oranların uygulanmasını, Kredili 
Mevduat Hesabı’nı yılda bir kez alacak bakiye verecek duruma getireceğini kabul, beyan ve taahhüt 
eder. 

6.3. Tahakkuk tarihinin resmi tatil ve/veya hafta sonu gününe gelmesi halinde, tahsilat bir sonraki iş 
gününde yapılacaktır. 

6.4. Banka, masrafı Müşteri tarafından ödenmek kaydıyla KMH hesap ekstresini göndermekle 
yükümlüdür. Müşteri KMH hesap ekstresi eline geçmese dahi Banka’ya karşı sorumlu olacağını kabul 
ve taahhüt eder. 

6.5. Banka hesaptan tahsilat yetkisini kullanıp kullanmamakta tamamen serbest olup, bu yetkinin 
kullanılması ve/veya kullanılmaması nedeniyle Müşteri ve Kefil/Kefiller tarafından herhangi bir hak 
iddia edilemez. 

MADDE 7 – CAYMA HAKKI 

7.1. Müşteri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği sözleşmenin kurulduğu 
tarihten itibaren 14 gün içinde yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı yolu ile bildirimde bulunarak herhangi 
bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak 
sözleşmenin bir örneğinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verildiği tarihin 
sözleşmenin kurulduğu tarihten daha sonra olması durumunda, bu süre, tüketicinin sözleşmenin bir 
örneğini aldığı tarihten itibaren başlar. 

7.2. Müşteri, krediden faydalandığı hallerde, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın 
geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini Banka’ya 
göndermesinden sonra 30 gün içinde geri öder. 

7.3. Müşteri cayma hakkını kullandığı takdirde faiz, akdi faiz oranına göre hesaplanır. Müşteri’den, 
hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan 
masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilemez. Bu ücretler dışında kalan ve tüketiciden tahsil 
edilen her türlü ücret, tüketicinin anapara ile tahakkuk eden faizi kredi verene geri ödediği tarihten 
itibaren 7 gün içinde tüketiciye iade edilir. 

MADDE 8 – MUACCELİYET, TEMERRÜT FAİZİ VE BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞMESİNİN 
HUKUKİ SONUÇLARI, SÖZLEŞMENİN SONA ERME VE FESİH ŞARTLARI 

8.1. Müşteri; KMH’ı yılda bir kez alacak bakiye verecek duruma getirmemesi, sözleşme hükümlerine 
uymaması, başka kredi borçlarına muacceliyet verilmesi, hakkında iflas kararı verilmiş olması ve 
Banka’nın gerekli göreceği diğer hallerde borcun herhangi bir ihtara gerek olmaksızın muaccel hale 
gelebileceğini ve Banka’nın bu suretle ödenmesi gerekli hale gelen alacaklarının tahsili için yasal 
yollara başvurmaya yetkili olduğunu, temerrüt tarihinden itibaren TCMB tarafından belirlenen azami 
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temerrüt/gecikme faiz oranının uygulanacağını, bu faiz oranının TCMB tebliğleri ile değiştirilmesi 
halinde, değişen oranların uygulanmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

8.2.  Taraflardan birinin sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde diğer taraf 
kendi yükümlülüklerini yerine getirmek ve yazılı olarak bildirim yapmak kaydı ile sözleşmeyi fesih 
etme hakkına sahiptir. Sözleşmenin feshi, tarafların birbirlerinden olan hak ve alacaklarını ortadan 
kaldırmaz. Sözleşmede yer alan muacceliyet ve temerrüt hükümleri ile fesih şartları birbirinden ayrı 
değerlendirilir. 

8.3. Bu sözleşmede tarafların karşılıklı edimlerini yerine getirmesi halinde sözleşme kendiliğinden 
sona erecektir.  

MADDE 9 – TEMİNATLAR 

9.1. Banka bu krediyi kısmen veya tamamen uygun göreceği her türlü teminat karşılığında 
kullandırabilir, dilediği zaman birden fazla teminat türlerinin birlikte gösterilmesini, teminatların 
değiştirilmesini, yeni ve ilave teminatlar verilmesini isteyebilir, kullandırılan kredi karşılığında 
Müşteri’nin borçlarından gerekli gördüğü kısmına teminat olmak üzere tayin edeceği miktarda nakdin 
depo edilmesini isteyebilir. 

9.2. Müşteri’den istenecek teminatlar ve bu teminatların Müşteri’nin edimlerine karşılık olarak alınan 
şahsi teminatlardan olması halinde alınan şahsi teminatlar her ne isim altında olursa olsun adi kefalet 
sayılacaktır. Müşteri’nin alacaklarına karşılık, karşı tarafca verilen şahsi teminatlar ise diğer 
kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacaktır. 

9.3. İşbu sözleşmenin sonunda imzası bulunan Kefil, kredi müşterisinin işbu sözleşme ile 
borçlanacağı bütün meblağları Banka'ya karşı 5. maddede yazılı toplam ödenecek tutar kadar kefil 
olarak üstlenir. Kefil, kefalet miktarının; bir senelikten fazla olsa dahi anapara ile birlikte, işbu 
sözleşmede öngörülen şekil ve oranda hesaplanacak akdi faizi, mali yükümlülükleri ve her türlü 
masrafları, vekalet ücretini, sözleşmede belirtildiği şekilde hesaplanacak temerrüt faizini de 
kapsadığını, bu sıfatla Banka ile Borçlu arasındaki kredi sözleşmesindeki kefaletin niteliğine aykırı 
olmayan maddelerinin tamamının kendisi hakkında da aynen uygulanmasını, Türk Borçlar 
Kanunu’nda kefile tanınan ve emredici olmayan hükümlerden doğan haklardan feragat ettiğini kabul, 
beyan ve taahhüt eder. 

9.4. Kefil, Müşteri’nin ödemelerini tatil etmesi, iflasa maruz kalması veya kredilerinin kat’i veya 
herhangi bir sebeple borcunu ödeme vecibesi doğduğu takdirde Borçlu’ya yapılan usulüne uygun 
ihtarın sonuçsuz kalması halinde kendisine herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu muaccel olan 
borcun kendisi için de muaccel olacağını kabul ve taahhüt eder. 

MADDE 10 – BANKA’NIN REHİN, TAKAS, MAHSUP VE HAPİS HAKKI  

Müşteri Banka 'ya karşı işbu sözleşmeden ve/veya herhangi bir sebepten doğmuş ve doğacak her 
türlü borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, Banka'da bulunan ve ileride bulunabilecek olan vadesi 
gelmiş veya gelecek bilcümle alacak, mevduat hesapları, döviz hesapları, bloke hesaplar, nakit, 
menkul kıymet, veya kendisine ait kredi hesaplarında Banka'nın herhangi bir ihbara gerek olmaksızın 
virman, takas ve hapis hakkı olduğunu, bunların Banka'ya işbu sözleşmeden doğacak veya tüm 
şubelerinde her ne şekil ve mahiyette olursa olsun, doğmuş ve doğacak bütün borçlarını karşılayacak 
miktarlarının rehinli bulunduğunu, Banka'nın lehlerine gelmiş olan havaleleri ihbarda bulunmadan 
adlarına kabul etmeye yetkili olduğunu, havale tutarı üzerinde rehin ve mahsup hakkı bulunduğunu, 
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işverenlerinden doğmuş ve doğacak maaş, ikramiye, temettü, kıdem tazminatı ile her nam altında 
olursa olsun kendisine ödenmesi gereken hak ve alacaklarının tamamını Banka'ya rehin ve temlik 
ettiklerini, temlik ettikleri alacakları işvereninden talep, tahsil ve ahzu kabza Banka'nın yetkili 
olduğunu keza Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 'ndan emekli olması halinde borcun tamamen tahsil 
ve tasfiye edilinceye kadar emekli maaşının rehnine/haczine hiçbir itirazi kayıt ileri sürmeksizin 
muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Banka’ya tanınan iş bu haklar aynı şekilde Müşteri için de 
geçerlidir. 

MADDE 11 – ÖZEL OKULLAR OTOMATİK TAHSİLAT PROTOKOLÜ 

Banka ile Müşteri arasında Özel Okullar Otomatik Tahsilat Protokolü kapsamında çalışma 
durumunun doğması halinde Banka; Müşteri’ye şartları taraflarca belirlenen koşullarda KMH açabilir. 
Özel okul ücretlerinin ödenmesine yönelik açılan işbu hesaplar, sadece özel okul ücretlerinin 
periyodik olarak ödenmesine yönelik kullanılabilecek olup, bu hesap üzerinden başkaca bir işlem 
yapılmayacaktır. 

MADDE 12 – DEVİR VE TEMLİK 

12.1. Müşteri, Banka’nın yazılı izni olmadan bu sözleşmeden doğan haklarını, yükümlülüğünü 
ve/veya borcunu başkalarına devir ve temlik edemez. 

12.2. Taksitlerden bir kısmının veya kredinin tamamının kefil dışında bir kişi tarafından ödenmesi 

sonucu alacağın temlik edilmesine borçlu ve/veya rehin veren şimdiden muvafakat eder. 

MADDE 13 – BANKA KAYITLARININ DELİL TEŞKİL ETMESİ 

Müşteri ile Banka arasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklarda taraflar, aralarında imzaladığı 

sözleşmeler, Banka kayıtlarında saklı tutulan ve Müşteri’ye verilen hesap özetleri, ödeme planı ve 

ödeme fişleri, ayrıca Müşteri tarafından Banka’ya verilen her türlü talimatlar, Banka tarafından 

gönderilen ihtarname ve ihbarnameler, Banka’nın diğer defter ve evraklarındaki kayıtlar ile bilgisayar 

kayıtları, ses kayıtları, mikrofilm ve mikrofişler ile Müşteri tarafından işbu sözleşme kapsamında 

kullanılan kredi ile ilgili yasada belge olarak tanımlanan diğer delilleri Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca münhasır delil olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu 

hüküm delil sözleşmesi niteliğindedir. 

MADDE 14 – UYGULANACAK HÜKÜMLER 

Müşteri, lehine açılan kredinin kullanılmaya başlamasından tamamen tasfiye edildiği tarihe kadar, 
işbu sözleşme hükümleri ile ilgili kanun, kararname ve yetkili mercilere verilmiş ve verilecek 
talimatların uygulanacağını, bu mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmayan hallerde Banka'nın iç 
mevzuat hükümleri ile Bankacılık teamüllerinin uygulanacağını kabul ve beyan eder. 

MADDE 15 – TEBLİGAT ADRESİ 

Müşteri, işbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve Banka’ca yapılacak her türlü 
tebligat için aşağıda isim ve imzalarının yanında yazılı yerin veya adres kayıt sisteminde kayıtlı 
yerleşim yeri adresinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre kanunen geçerli tebligat adresi olduğunu, 
bu adreslerde yapılacak değişiklikleri Banka'ya yazılı olarak bildirmedikleri takdirde yukarıda belirtilen 
adreslerden birine yapılacak tebligatın kanunen geçerli tebligat sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt 
eder. 
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MADDE 16 – BİLGİ VERME 

Müşteri, Banka'nın, işbu sözleşme konusu kredi ile ilgili her türlü bilgiyi, kanunun yetkili kıldığı 
kurum/kuruluşların yanı sıra, işbu sözleşmeden doğan ilişki gereği uygun göreceği gerçek ve tüzel 
kişilere aktarmaya ve bunlardan kendisi hakkında bilgi/belgeleri talep etmeye/almaya yetkili olduğunu 
şimdiden gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder. 

MADDE 17 – YETKİLİ MAHKEMELER VE İCRA DAİRELERİ 

İşbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde, uyuşmazlık bedeli de dikkate alınarak 
Müşteri’nin Kredi’yi kullandığı veya Kredi hesabının devredilmiş olduğu en son Banka Şubesi’nin 
bulunduğu il ve/veya merkez ilçesindeki veya Genel Müdürlüğü’nün bulunduğu yerin yanı sıra 
Müşteri’nin ikametgâhındaki Tüketici Mahkemeleri, İcra Daireleri, Tüketici İl Hakem Heyeti ve 
kaymakamlıklarda kurulu Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir. 

İşbu Sözleşme dairesinde kullandırılan Kredi’ye/Kredi’lere ilişkin olarak, Müşteri’ye verilen ve 6502 
Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 23. Maddesinde belirtilen Sözleşme Öncesi Bilgi 
Formu, Müşteri tarafından incelenmiş ve makul bir süre sonrasında, 17 (on yedi) maddeden oluşan 
işbu Sözleşme ve Ekleri, Taraflar’ca tüm maddeleri üzerinde müzakere edilip tam bir mutabakat 
sağlanarak ……./…../……. tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır. 

Müşterinin talep etmesi durumunda Banka, işbu sözleşmenin bir örneğini, düzenleme tarihinden 
itibaren ilk 1 yıl içerisinde Müşteri’ye ücretsiz olarak vermekle yükümlüdür. 

MÜŞTERİ BEYANI 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TARİH : ……./……./…… 

 
            MÜŞTERİ İMZASI 
 
 
 
BORÇLU 
 
ADI SOYADI (ÜNVANI)  : .....................................................................  
TCKN / YKN    : ..................................................................... 
ADRES    : …………………………………………………………………………… 
                                                        …………………………………………………………………………… 
TELEFON    : (……..)......................................................... 
 
                      İMZA 
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Türk Borçlar Kanunu’nun 583. maddesi gereğince kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet 
tarihinin (en geç sözleşmenin imzalandığı tarih olacak şekilde) kefilin kendi el yazısı ile aşağıdaki 
alana yazılması gerekmektedir. Aynı yasanın 584. maddesi gereğince, kefilin eşinden ,kefil olunan 
şahıs, kefalet miktarı, tarih, isim, soyisim, imza kısımları kendi el yazısı ile yazılı rıza beyanı 
alınacaktır. 

İşbu Sözleşme’nin sonunda imzası bulunan Kefil’ler, Kredi Müşterisi’nin yaşının 70 ve üzeri olması 
halinde veyahut kredi vadesi içinde 70 yaşa ulaşacak olması nedeni ile, Kredi Müşterisi’ne Kredi ile 
bağlantılı olarak Kredili Hayat Sigortası ve/veya Ferdi Kaza Sigortası yapılamayacağını kabul eder. 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
KEFİL (Kefilin el yazısıyla doldurulmalıdır.) 
 
ADI SOYADI (ÜNVANI)  : .....................................................................  
TCKN / YKN    : ..................................................................... 
ADRES    : …………………………………………………………………………… 
                                                        …………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………… 
KEFALET TARİHİ   : ……/……/…… 
KEFİL OLUNAN TUTAR  : ………………………………………………… 
RAKAM İLE    : ………………………………………………… 
YAZI İLE    : ………………………………………………… 
TELEFON    : (.......)............................................ 

 İMZA 

 
 
 

 
EŞ RIZASI* (Kefil eşinin el yazısıyla doldurulmalıdır.) 
 
Eşim ...........................................................’nın kredili Müşteriniz 
...........................................................’nın İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi’ ne istinaden 
Türkiye Halk Bankası A.Ş.’den kullanacağı Kredili Mevduat Hesabı limitinin 
.........................................TL (yazı ile ...................................................................TL )’sine kadar kefil 
olmasına Türk Borçlar Kanunu uyarınca muvafakat ettiğimi gayrikabili rücu olarak beyan ve kabul 
ederim. 
 
EŞİN ADI SOYADI   : 
TARİH    : ……/……/…… 
    
                   İMZA 

 
 

 

*Kefil, Borçlu’nun eşi ise rıza beyanı alınmasına gerek bulunmamaktadır. 
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EKLER : 

1- Ürün Bilgi Formu 

17 (on yedi) madde ve 1 ekten ibaret işbu Sözleşme’nin tamamının her bir maddesini inceleyip, 
içeriğini ve koşullarını anlayarak kabul ettiğimi, Sözleşme’nin her bir sayfasında yer alan hükümlerin 
Kredi’nin tasfiyesine kadar Taraflar arasında geçerli olacağını, işbu Sözleşme kapsamında ödenecek 
masraf ve ücretleri Banka ile müzakere ederek karşılıklı mutabakatla kabul ettiğimi, işbu Sözleşme’yi 
iki nüsha halinde imzaladığımı ve bir nüshasını elden teslim aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

Sayın Müşteri’miz, yasal düzenlemeler gereği aşağıdaki alana “İşbu Sözleşme’nin bir nüshasını 
elden teslim aldım.” ifadesini eklemeyi unutmayınız. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

MÜŞTERİ ADI SOYADI :        

 

TARİH : ……./……./…… 

 

İMZA 

 

 

 

BANKA 

Türkiye Halk Bankası A.Ş.  

................................................Şubesi 

Yetkili  Şube Müdürü 
Adı-Soyadı/Unvanı  Adı-Soyadı/Unvanı 

   

İMZA  İMZA 
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