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YEDEK HESAP KARZ-I HASEN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE  

TALEP VE BİLGİ FORMU  

1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu finansman, “belirsiz süreli tüketici kredisi”dir.  

2. Formdaki Bilgilerin Geçerli Olduğu Süre : Banka tarafından Sözleşme’de yer alan bilgilere 

dair Müşteri’ye yeni bir bilgilendirme yapılmadıkça işbu formda yer alan bilgiler Sözleşme 

süresince geçerlidir. 

3. Akdi Kar Payı ve Gecikme Oranı:    

Aylık Akdi Kar Payı Oranı (Net Basit): Alınmamaktadır.       

Mahrum Kalınan Kar Payı: Alınmamaktadır. 

3.1. Sözleşme konusu finansman karz-ı hasen olup, hiçbir akdi kar payı uygulanmamaktadır. 

Kredi Limitinin Bildirilmesi: Tahsis Edilen Finansman Limiti Müşterinin Sözleşmede 

belirttiği GSM numarasına veya e-mail adresine bildirilebileceği gibi, Banka şubelerinde de 

yazılı olarak bildirilebilir.  

4. Muacceliyet Şartları ve Temerrüt: Müşteri, Yedek Hesap Karz-ı Hasen Finansman 

Limitinden kullandığı tutarın tamamını, dönem içinde veya hesap kesim tarihinden önce 

ödeyebileceği gibi, Hesap Özetinde belirtilen Son Ödeme Tarihinde de ödeyebilir. Hesap 

özetinde bildirilen Ödenmesi Gereken Tutar, Son Ödeme Tarihinde kendiliğinden muacceldir, 

ödenmediğinde, herhangi bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın temerrüt kendiliğinden oluşur. 

Bankaya verilen bilgi ve belgelerin gerçeğe uygun olmaması, teminatların yenilenmemesi veya 

tamamlanmaması; Sözleşmenin devamının, Banka açısından çekilmez hale gelmesi; 

Sözleşme’ye, Bankacılık teamüllerine ve ilgili ulusal/uluslararası mevzuata uygun hareket 

edilmemesi; hesap katını ve tüm borcun muaccel hale getirilmesini haklı kılan ve Müşteri’den 

kaynaklanan başkaca bir halin varlığı halinde Banka, tüm Banka Alacağını muaccel kılma 

hakkını haizdir. Bu hallerden herhangi birinin vukuunda, Banka hesap kat ihtarnamesi 

göndermek ve otuz günlük süre vermek kaydı ile tüm alacağı muaccel kıldığını ve tüm alacağın 

ödenmesi gerektiğini bildirir. Muaccel hale gelen borcun, verilen süre içerisinde ödenmemesi 

halinde Banka, Müşteri ve diğer muhataplar hakkında icra takibi yapma ve teminatları paraya 

çevirme yetkisine sahiptir. Temerrüt halinde Banka, alacağını tahsil edebilmek için Müşteri ile 

birlikte, kefil, ipotek borçlusu ve sair ilgililerin tamamı hakkında tahsilde tekerrür olmamak 

kaydıyla ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, haciz, iflas ve ipoteğin paraya çevrilmesi dâhil bilcümle 

yasal yollardan dilediğine başvurabilir. Kefalet ile ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. 

5. Sigorta: Müşterinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın kredi ile 

ilgili sigorta yapılmaz. Müşteri sigortayı dilerse Banka aracılığıyla yaptırabilir, dilerse de başka 

bir sigorta şirketine yaptırabilir.  

6. Teminatlara İlişkin Hükümler: Müşteri, Bankanın talep ettiği menkul rehni, hesap rehni, 

alacak temliki, kefalet ve sair teminatların tesis edilmesini sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt 

eder. Müşterinin Sözleşme’den kaynaklanan Banka alacaklarına karşılık alınan tüm şahsi 

teminatlar (kefalet, garantör gibi ) adi kefalet, Banka’nın edimlerine şahsi teminat verilmesi 

halinde bunlar da, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılır. 

7. Cayma Hakkı: Müşteri, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, Sözleşmenin imzalandığı 

tarihten itibaren, Sözleşme’nin bir örneği Müşteriye imza tarihinden sonra verilmişse 

Sözleşme’nin Müşteriye verildiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde, Sözleşme’den cayma 

hakkına sahiptir. Cayma bildiriminin geçerli olabilmesi için; i- belirtilen 14 günlük süre 

içerisinde ve yazılı olarak Bankaya ulaşmış olması, ii- cayma bildiriminin yapıldığı tarihten 

itibaren 30 gün içerisinde finansmanın tüm anapara ile bir kamu kurum veya kuruluşuna veya 

üçüncü kişilere ödenmiş masrafların Bankaya nakden ve defaten ödenmiş olması 
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gerekmektedir. Bu şartların tamamının birlikte gerçekleşmediği hallerde, Sözleşme’den 

cayılmamış sayılacaktır. 

8. Finansman talebinin olumsuz sonuçlanması halinde derhal ve ücretsiz olarak, Müşteri’nin 

Bankaya vermiş olduğu GSM numarası/e-mail adresi/ KEP adresi kullanılmak suretiyle veya 

yazılı şekilde Müşteri’ye bilgi verilir.   

9. Ücret ve Masraflar: Banka, vermiş olduğu her türlü hizmet için yürürlüğe koyduğu ve bu 

formun ‘Ücretlere İlişkin Talep ve Bilgi Formu’ maddesinde bildirilen oranlarda ve/veya 

tutarlarda masraf, ücret, komisyon ile bunlara ilişkin vergileri talep ve tahsil edebilir.  

10. Sözleşmenin Feshi: Banka, Sözleşmede belirtilen haklı nedenlerden birinin varlığı halinde 

veya Sözleşmede belirtilmese de haklı sayılabilecek herhangi bir nedenle, fesih ihbarında 

bulunmak suretiyle, mehil vermeksizin Sözleşmeyi, derhal ve tek taraflı olarak feshetme 

hakkına haizdir. Banka iki ay önceden, Müşteri ise süre sınırlaması olmaksızın, dilediği her 

zaman yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile fesih bildiriminde bulunmak suretiyle, 

Sözleşmeyi feshedebilir.  

11. Kredi Aracısına İlişkin Bilgiler: 

 Adı, Soyadı/Unvanı : 

 Adresi: 

 E-Posta Adresi: 

 KEP Adresi: 

 Faks Numarası: 

 Telefon Numarası: 

 MERSİS Numarası: 
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12. ÜCRETLERE İLİŞKİN TALEP VE BİLGİ FORMU:  

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: 

Ürünün Adı /Tanımı  Yedek Hesap Karz-ı Hasen Finansmanı  

Süresi (Vadesi) Belirsiz Süreli 

Yedek Hesap Limiti  

 

ADI 
TUTARI/ 

ORANI  

GEÇERLİLİ

K SÜRESİ 
AÇIKLAMA 

Banka Hesap 

Kat İhtar 

Mektubu 

Masrafı 

6.70 TL 

 İlgili Kurum 

Değiştirinceye 

Kadar 

Borcun ödenmemesi halinde bankanın iadeli 

taahhütlü olarak gönderdiği hesap kat ihtar 

mektubu masrafıdır. Muhatap sayısına göre her 

bir bildirim gönderen kuruma ödenen tutar 

kadar ücret alınır.  

Noter Hesap 

Kat İhtar 

Mektubu 

Masrafı 

84.11 TL 

İlgili Kurum 

Değiştirinceye 

Kadar 

Borcun ödenmemesi halinde noter aracılığıyla 

gönderilen Kat İhtar Mektubu için Notere 

ödenen bedel kadar alınan masraftır. Muhatap 

sayısının birden fazla olması halinde her bir 

muhatap için 40.09 TL Noter Kat İhtar 

Mektubu Masrafına eklenecektir. 

Gecikmelerin 

Bildirilmesini 
İSTİYORUM □ İSTEMİYORUM □ 

Gecikme 

Bildirim 

Ücreti 

SMS ile  3 TL 

Telefon ile 5 TL 

Faks ile 4 TL 

Mektup ile 10 TL 

KEP ile  2 TL 

31.12.2017 

tarihine kadar 

geçerlidir. 

Her bir bildirim için bildirim maliyeti kadar 

alınan masraftır. Mektup gönderimlerinde 

muhatap sayısı nedeniyle masrafın 10 TL’yi 

aştığı durumlarda, yansıyan kurye gideri 

mektup masrafına eklenecektir. 

 

GEÇERLİLİK SÜRESİ SONUNDAKİ ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYONLARDAKİ 

ARTIŞLARIN BİLDİRİMİ VE DEĞİŞİKLİK ESASI: Bu formdaki ücretlerde, yıllık olarak bir 

önceki yılsonu itibariyle açıklanan TÜFE artış oranının 1.2 katının altında artış öngören değişiklikler, 

30 gün önceden Müşteriye kalıcı veri saklayıcısı (e-posta, ATM, kısa mesaj) veya kaydı tutulan 

telefonla veya BDDK tarafından uygun görülen araçlarla bildirilecektir. Uygulama tarihinden sonraki 

15 gün içinde ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın 

kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ilave kâr payı ve ücret tahsil 

edilmeyecektir. Bildirimin ait olduğu döneme ilişkin son ödeme tarihinden sonra finansmanın 

kullanılmaya devam olunması halinde, sözleşmede meydana gelen değişikliklerin kabul edildiği 

addolunur. 

Müşteri talep etmek suretiyle finansmanı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Ürün 

veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankanın hizmet 

vermeyi durdurma hakkı saklıdır. Ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmeniz halinde, 

değişikliği kabul etmiş olduğunuz varsayılır. 

Yıllık ücret artışının, bir önceki yıl sonu itibariyle açıklanan TÜFE artış oranının 1.2 katını aşması 

halinde ayrıca talebiniz alınacaktır. 
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VERGİ VE FONLAR: Masraf ve ücret tutarları üzerinden %5 BSMV; kar oranı ve kar oranı 

niteliğinde tahsil edilen komisyonlar üzerinden ise ayrıca %15 KKDF tahsil edilmektedir. 

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

Banka: TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 

Genel Müdürlük 

Adresi: Hürriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 131 34876 Yakacık Kartal/İstanbul 

E-Posta Adresi: 4442444@turkiyefinans.com.tr 

KEP Adresi: turkiyefinans@hs03.kep.tr 

Faks Numarası: 0216 586 94 74 

Telefon Numarası : 0216 586 70 00 

MERSİS Numarası : 0068006387095226 

 

               Banka Yetkilisi Adı Soyadı             Banka Yetkilisi Adı Soyadı 

 

 

 

                Kaşe / İmza               Kaşe / İmza 

 

 

 

Yukarıdaki 4 (dört) sayfadan oluşan “Yedek Hesap Karz-ı Hasen Sözleşme Öncesi Bilgilendirme ile 

Talep ve Bilgi Formu” bir bütün olup, sadece imza hanesinin bulunduğu son sayfasının imzalanmış 

olması, Formun tüm sayfalarındaki hükümlerin kabul edildiğini ifade eder, yeterli ve geçerli kabul 

edilir. 

Müşteri, işbu Formun bir suretini teslim aldığını, formun tüm hükümlerini incelediğini; 

bilgilendirmeleri, ücret tutarlarını kabul ettiğini; bilgilendirme ve imzalanan form çerçevesinde 

Yedek Hesap Karz-ı Hasen finansman hizmetinden yararlanmayı talep ettiğini kabul ve beyan eder.  

Müşterinin; 

  

Adı Soyadı:  

TCKN: 

Finansman No: 

Tarih: 

İmza: 


