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G i R i ş 

I. SUNUŞ 

İnsanlık tarihinde, iş bölümü ve değişimin doğuşu 

ile birlikte bir gereksinim olarak ortaya çıkan kredi, 

günümüz ekonomilerinde önemli bir yere sahiptir. Ekonomik 

ilişkilerin her aşamasında kredi kullanımı söz konusu 

olabilir. Ülkemiz gibi kalkınma çabası içinde olan 

ülkelerde bu önem daha da artmaktadır. Çünkü kalkınma 

için gerekli yatırımların finansmanı genellikle kredilerle 

sağlanmaktadır. Kurulan işletmelerin üretimde kullandıkları 

girdiler için de krediye ihtiyaç olabilir. Bunun yanında 

üretilen malların pazarlaması, tüketiciye kadar 

ulaştır.dması ve nihayet tüketiciler tarafından alınması 

aşamalarında, gerekli satın alma gücü kredi kullanmak 

suretiyle temin edilebilir. 

~ünümüzde jankalar kredi ihtiyacının karşılanmasında 

en büy~k paya sahip olan aracı kurumlardır. Kredi alan 

ekonomi~ birimle:- ile banka arasındaki hukuki ilişkiler, 

tarafla:-ca 

sözleşmeleri 

örgütle:-, miş 

itibar.:_.,le, 

durumdadır 

üzerinde anlaşmaya varılan kredi açma 

düzenlenmektedir. Ancak bu alanda 

ve uzmanlaşmış bir yapıya sahip olmaları 

alanlara göre daha güçlü banKalar, kredi 

ve kredi sözleşmesinin düzenlenmesinde 

belirleıici tarafı oluşturur. Gerçekten de uygulamada, 

bankala:-ca öncecen haz~rlanmış standart sözleşme metinleri 
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kullanılmaktadır. Genellikle kredi alan, tip sözleşmeyi 

kabul etmek yada kredi almamak arasında seçim yapmak 

,orundadır. Bu durum sözleşmelerin bankaları koruyucu, 

ıc~k taraflı bir nitelik taşımalarına yol açmıştır. Yine 

'.;iı1leşmelerde kredi açma yanında, kredinin kullanımı ile 

1 1 q j J i olarak ödeme, tahsil, bilgi verme gibi diğer 

tı ;ı n k acılık hizmetlerine ilişkin hükümlere de yer 

vrri1mektedir. Böylece, kredi açma sözleşmeleri, banka 

ıle kredi alan arasındaki bütün ilişkileri kapsayan, "genel 

qlem şartı" niteliğinde çerçeve sözleşmeler olarak 

biçimlenmiş ve yaygınlaşmıştır. 

II. ÇALIŞMANIN AMACI 

Kredi açma sözleşmesi ekonomik açıdan taşıdığı 

iıneme ve yaygın kullanıma karşılık, yasa koyucu tarafıncan 

r!iizrnlenmediği gibi doktrinde de gerekli 

1 :ii:,terilr..emiştir. YÜKSEL'in "Bankacılık Açısından Kreai 

.\ ç m .ı S ö z : e ş m e s i " a c: .: ı d o k t o r a t e z i d ı ş ı n d a , k r e d i a ç :ı a 

·; i i 1 J e ş m e s :. n i b ü t ü n y ö n l e r i y 1 e i n c e l e :• e n m on o g r a f i k e s e r 

H,ktur. Söz konusu :ez de 1972 tar:h:idir ve geçen sC:-e 

ır;Prisinc"ö' bu konuca~i gelişmelerin :ncelenmesi ihtiya::ı 

rnrvcut t u::-. 

'; P be!::ı i y le 

Sözleşme·ıin yasal düzenlemesinin olmaması 

doktrin :arafından ele a:ınması, uygulama_.a 

v~ içtihada ışık tut~ası bakımından yararlı olacaktır. 

Özellikle :ip sözleşmele::-de, bankaların 

kendile::-::.i sorumsuzlaştıran ve ko:-uyan tek taraf:1 
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hükümlere yer vermeleri, taraflar arasındaki dengenin, 

7 n)ıf olan kredi müşterileri aleyhine bozulmasına yol 

açmıştır. Bu konuda ortaya çıkan sorunlar ve çözüm 

yolları kredi açma sözleşmesinin üzerinde durulması gereken 

yönlerindendir. Tüm bu sebeplerle bankalarda kredi açma 

sözleşmesini tez konusu olarak seçmiş bulunuyoruz. 

III. İNCELEME PLANI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 

Çalışmamızda konu, giriş bölümünü takiben üç ana 

bölümde incelenmekte ve sonuç kısmı ile tamamlanmaktadır. 

Birinci bölümde ilk olarak, genel kredi açma 

sözleşmesi kavramına açıklık getirilmeye çalışılmış ve 

tanımı yapılarak unsurları incelenmiştir. Sözleşmenin 

hukuki niteliği konusunda ileri sürülen görüşler de bu 

bölümde yer almaktadır. 

İkinci bölümde genel kredi açma sözleşmesinin 

kurulması, şekli, tarafları ve tarafların hak ve borçları 

ele alınmıştır. Bankalar Kanununda kredi açma yetkisine 

getirilen sınırları~ aşılmasının sözleşmeye etkisi ve 

sözleşmenin genel işlem şartı şeklinde düzenlenmesinden 

doğan sorunlar bu bölümün diğer konularını oluşturmaktadır. 

Üçüncü ve son bölümde ise sözleşmenin sona ermesi 

incelenmiştir. Kredi açma sözleşmelerinde, kredi veren 

tarafı oluşturan genellikle bir bankadır. Bununla birlikte, 

bankalar dışında, kamu veya özel hukuk tüzel kişiliğini 

haiz mali kurumlar yada gerçek kişilerin de kredi vermesi 

mümkündür. Merkez Bankasının faaliyetleri arasında 

bankalara ve devlete kredi açma da vardır. Devletin uzun 
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vndeli finansman ihtiyacının karşılanmasında, yatırım 

ve kalkınma bankalarınca açılan krediler de 

kullanılmaktadır. Bunların yanında, uluslararası finans 

kuruluşlarının açtığı kredilerden devlet veya kişiler 

yararlanabilir. İnceleme konumuz ise, taraflarını, özel 

hukuk hükümlerine göre faaliyet göstermek üzere özel 

kanunlarla kurulmuş yada Bankalar Kanununa tabi bir banka 

(kredi veren) ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin 

(kredi alanın) oluşturduğu kredi açma sözleşmesidir. Bu 

sebeple çalışmamızda kredi veren tarafı ifade için "banka", 

kredi alan taraf için ise "müşteri" kelimeleri 

kullanılmıştır. 

Kredi açma sözleşmesinde banka, 

kullanılan kredinin iadesini teminat 

müşteri tarafından 

altına almak ister. 

Uygulamada kullanılan tip sözleşmelerde bu konuda ayrıntılı 

hükümlere yer verilmektedir. Bankanın kredi açma 

sözleşmesinden doğan alacaklarının teminat altına alınması, 

teminatın türleri, taraflar arasındaki ilişkilerin 

hükümleri ve sona ermesi ayrı bir tez konusu oluşturacak 

kadar geniştir. Bu itibarla, çalışmamızda müşterinin kredi 

açma sözleşmesinden doğan teminat verme borcunun 

incelenmesi ile yetinilmiştir. 



B İ R 1 N C İ B ö L O M 

G[N[L KREDİ AÇMA SÜZL[ŞH[Sİ KAVRAMI 

V[ HUKUKİ NİTELİĞİ 



1. GENEL KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİ KAVRAMI, TANIMI 

VE UNSURLARI 

!.KAVRAM VE TERMİNOLOJİ 

Doktrinde kavramı ifade etmek için daha çok, "kredi 

açma sözleşmesi" terimi tercih edilmektedir (1). Bir kısım 

yazarlar (2) ise, kredi açma sözleşmesi yanında daha kısa 

olarak, "kredi sözleşmesi" ibaresine de yer vermektedirler. 

Ancak, "kredi sözleşmesi" terimi, tek bir kredi işlemini 

akla getirdiğinden kavramı yeterince açıklamaktan uzaktır 

'.3). Gerçekten, kredi açma sözleşmesi ile kendisine kredi 

açılan müşteri, bunu nakdi kredi veya 

ı ) 

3) 

AKYOL, Ş.: Borçlar Hukuku, (Özel Borç İlişkileri), 
I. Fasikül, İstanbul 1984, s.63 vd.: TEKİNALP, ü.: 
Türk Mali Kurumlar Hukuku, C.I, Banka Hukunun Esasları, 
İstanbul 1988, s.352 vd.; YÜKSEL, ..... S.: Bankacılık 
Açısından Kreci Açma Sözleşmesi, 6. Bası, İstanbul 
1972, s.17 vd.; TANDOĞAN, H.: Bor2lar Hukuku.özel 
Borç ~lişkileri, C.I /1, 4.Bası, .l.n.-:ara 1985, s.63; 
TANDOĞ.l.N, H.: Borçlar Hukuku, Özel ::'.Jrç İlişki:eri, 
C.II, 3.Bası, Ankara 1987, s.331 ve.; SOMUNC~CGLU, 
Ü. : "3ankalar:::a Açılan Krediler ile i:~ili Sözleş-eler 
Üzeri,.e Bir ı:ıceleme" İBD. C. 50, ·ıl 1976, s.;Jl-
l~,s.;5-67; s.:RTU, ise kredinin ik: tür olc-~unu 
belir::erek. akreditifin karşıtı ols~ak kredi açma 
sözles11esi için "adi kredi" ifadesi-i kullanrnı~:.ır, 
bkz. BARTU. 'ıl. "Banka Kredi:::ri ve "1--<uki 
M ah i :' e :. l e r i " İ 3 D , Y ı l 1 9 4 4 , C • X V I I , sil.: . , s • 6 5 - 7 2 • 

FEYZİ:~LU, F .\.: Borçlar Hukuku, Hususi Kısım, .:-<din 
Muhte:.:.f Nevileri), C. I, 3 Bası, İsta,bul 1980, s.770 
vd.; .:ı<PI~AR, T.: Bankalar ve Devlet. Bankalar :<cnunu 
Üzeri,e Siste,atik ve Karşılaştırrna:ı Açıkla~alar, 
Ankars 1966, s.88, vd. 

TEKİ\.::.,p, s.35.2. 
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tarafların anlaşmnasına göre teminat mektubu, aval, 

kabulkredisi gibi gayri nakdi kredi olarak da kullanabilir. 

~akdi kredi de banka tarafından, kredi alacaklısı 

müşteriye, TUrk Lirası veya döviz olarak bir miktar para 

ödenmesi suretiyle yada senet iskontosu veya kıymetli 

evrak, menkul yada alacağın rehni karşılığında 

kullandırılabilir. Bunun yanında kredi açma sözleşmesi, 

bankanın, müşterinin imzaladığı çekleri ödemesi, hesabına 

gelen paraları işlemesi, yaptığı havaleleri göndermesi, 

müşteriye ait senetleri tahsil ve bunun için gerekli ihbar 

mektuplarını göndermesi, ödemeleri kabul etmesi gibi banka 

uygulamasının kredi açma sözleşmesine olağan olarak 

bağladığı zorunlu banka hizmetlerini de kapsar. Bu konuda 

sözleşmede açık hüküm olmasa da işin mahiyeti bankanın 

bu hizmetleri yerine getirmesini gerektirir. Ancak, 

özellikle kredi limitinin aşılmasına sebep olan hizmetler 

açısından tarafların anlaşmaları gereklidir (4). Diğer 

taraftan müşteri kullandığı krediden doğan barçlarını 

jdediğinde sözleşme sona ermez. Bel~li limite kadar kısmen 

veya tamamen yeniden kredi kullanabilir. Bu sebeplerle 

<redi açma sözleşmesi, bankanın müşteriye belirli limite 

<adar çeşitli şekillerde kredi kullandırması ve bunun 

gerekli banka sözleşmelerinin .:.ç in 

~enel ve çerçeve ( 5) niteliğini 

sözleşmesidir. 

Bankaların uygulamada tip 

~) AKYOL, (Özel Borç İlişkileri), s.64. 
5) AKYOL, (Özel Borç İlişkileri), s.64. 

temelini 

haiz 

oluşturan 

bir banka 

sözleşme olarak 
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hazırlattıkları ve kullandıkları sözleşmelerde "genel 

kredi sözleşmesi" veya "kredi sözleşmesi" başlığına yer 

verdikleri görülmektedir (6). 

Terminoloji açısından, uzun olma sakıncasını taşısa 

il 

rla "genel kredi açma sözleşmesi teriminin kavramı daha 

iyi ifade edeceği ve uygulama ile paralellik sağlayacağı 

dilşüncesindeyiz. Böylece sözleşmenin karz niteliğindeki 

tek kredi verme ilişkisinden farklılığı, özellikle kredi 

sağlama taahhüdü yanında diğer banka hizmetleri ve banka 

ile müşleri arasında kurulacak sözleşmesel ilişkileri 

kapsayan çerçeve niteliği vurgulanmış olacaktır. Ayrıca 

barkalarca hazırlanın tip sözleşmelerin "genel işlem şartı" 

şeklinde düzenlenmesi ve uygulanması da ifaae edilmiş 

olmaktadır. 

11, TANIM 

Hukuk sistemimizde kredi açma sözleşmesini tanımlayan 

veya usurlarına dolaylı da olsa yer veren bir yasa hükmü 

mevcut değildir. Esasen sözleşme, sanayi devrimini takiben 

çok yönlülük kazanan ekonomik ilişkiler sonucu bankaların 

kredi aracılığı işlevini üstlenmeleri ile birlikte banka 

uygulamalarında bu günkü görünümünü almıştır (7). 

Genel kredi açma sözleşmesinin kanun koyucu t;:ırnfınrkın 

tabi tutulmaması fazla bir 

6) Bkz. Ek. 

7) Kredi açma sözleşmesinin Roma Hukukundaki 
de mutuo dando" dan geliştirildiği görüşü 

bkz.aşağıda s.63-54. 

sakınca 

"pactum 
hakkında 
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doğurmamaktadır(B). ÇUnkU uygulamada ayrıntılı hUkümler 

ıçeren yazılı tip sözleşmeler kullanılmaktadır. Ayrıca 

lrn n k a c ı l ı k ve 

içerisindedir. 

kredi 

Yasal 

işlemleri 

d □ zenlem~nin 

s □ rekli 

bu 

bir 

hızlı 

gelişme 

gelişme 

knrşısında yetersiz kalması sakıncası vardır. 

Genel kredi açma sözleşmesi, "kredi ver~nin (bankanın), 

kredi alana (müşteriye) belirli veya belirsiz bir süre 

ile devamlı olarak, kararlaştırılan şartlar dahilinde 

belirli bir sınıra kadar çeşitli kredi türleri halinde 

kredi kullandırması, diğer tarafın da faiz,. komisyon ve 

yasal yada akdi giderlerden oluşan bir karşılık ödemesi 

konusunda anlaşmaları ile oluşan, genel çerçeve niteliğinde 

bir banka sözleşmesidir" ( 9 ) . 

I I I. UNSURLARI 

Yukarıda verilen tanımdan hareketle, genel kredi açma 

sözleşmesini karakterize eden ve onu benzer sözleşme ve 

hukuki ilişkilerden ayıran unsurları tesbit etmek 

mümkündür. Bunun. sözleşmenin hukuki niteliğine ilişkin 

g örüşlerin açıklanması ve değerlendirilebilmesi açısından 

~ararı olacaktır. Hemen belirtelimki. aşağıda ye!:' verilen 

8 ) Aynı görüşte YÜKSEL, ( Kredi Açma Sözleşmesi : , s.18; 
aksi fikirde BARTU, agm. s.7O. 

9 '. Benzer tanımlar için bk. AKYOL, (Özel Borç İlişkileri ) , 
s.63; TANDOĞAN, (C. I/2), s.331-332.; YÜKSEL, (Kredi 
Açma Sözleşmesi), s.24; TUNÇDMAĞ, K.: Türk Borçlar 
Hukuku, C.II. Özel Borç İlişkileri, Akdin Muhtelif 
~evil ri, 3. bası, İstanbul 1977, s.784. 
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ıırı~;url3ra ikincil ve yan unsurların eklenmesi mümkündür. 

A- KREDİ AÇMA (KULLANDIRMA) TAAHHÜDÜ 

Kredi açma taahhüdü genel kredi açma sözleşmesinde 

!0mc1 unsurlardan birisidir(lO). Bununla banka, müşterisine 

"c; r. ~ i t l i t ü r de kredi le r den bir veya bir kaçını" b el ir 1 enen 

1 imi ti aşmamak kaydı ile kullandırma yükümü altına 

qirmek:edir. İki tarafa tam borç yükleyen bu sözleşmede, 

kredi açma taahhüdü, karşılık ilişkisi (synallagma) içinde 

yer alır ve bankanın aslı edim yükümünü oluşturur.Asli 

edim yükümü olması itibariyle, genel kredi açma 

sözleşmesinin nevinin özellik ve niteliklerini belirler. 

( l l ) . Ancak bankanın kullandırmayı taahüt ettiği bu 

kredin.:.n, limiti ve kullanım şartları genel olarak 

belirle7miş olmakla birlikte, türü kesin olarak tesbit 

edilrr;e ~iştir. 

1- Genel Olarak Kredi Kavramı 
[jcnomik açıdan kredi, "belirli miktardaki satın alma 

rıücür.:.::-- belirli süre ile ve geri ödenmek üzere, bir bedel 

ekonomik birimler arasında devri" şeklindre 

tanır.~:::7ır 12 \ . Satın alma gücünün "geri ödenmek üzere" 

dev r ~ • de\ralana yönelik güveni ve onun kişili§ini ön 

10' ~~-·JL, ( Özel Borç İlişkileri), s. 63-64 

l l : E ~ ::: \ , F • : 8 o F ç 1 a r Hu k u k u G e n e l H ü k ü m l e r ~ C • I • , 2 • b a-s ı 
E:::~l, ,~nkara 1987, s. 33-34; EDİS, S.: Medeni Hukuka 
G~~.:.ş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara 1979, s. 308. 

1 ') ' 
- I V~"3ARACIBAŞI, 

ı:==:ı, s. 203; 
;.:-.·ara 1970, s. 

O i SORAL, E.: Ekonomi ve Giriş, Ankara 
ZARAKOLU, A.: Para, 1 re,di ve Bankalar, 
121. 
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plana çıkarır. Gerçekten de kredi terimi, latince "inancı 

olmak" anlamındaki "credere" sözcüğünden türetilmiş olup, 

"borcunu öde yeceğine inanı lana " devredilen parayı, daha 

geniş anlamda satın alma gücünü ifade eder (13). Bunun 

yanında satın alma gücünün "geçici ve belirli bir süreyle", 

yine "bir bedel karşılığında" devredilmesi öğeleride kredi 

kavramının diğer unsurlarını oluşturur. 

Türk pozitif hukuku kredi açma sözleşmesinde olduğu 

gibi kredinin de yasal tanımını yapmamıştır. Ancak krediyi 

çeşitli yönleri ile düzenleyen hükümlere yer ~e;ilmiştir. 

sayılı Kanununun (14) "genel kredi 

sınır· ları" 

Bankalar 

başlığını taşıyan 38.maddesinin 2.fıkrası 

(a : bendine göre, bankalar, gerçek yada tüzel bir kişiye 

"nakit, mal, kefalet ve teminat şekil ve mahiyetinde veya 

her hangi bir şekil ve surette" kredi verebilirler. Yasa 

koy ucu bu hükümle, genel kredi sınırları yönünden kredi 

kav~amının kapsamını çok geniş tutmuştur. 

Borçlar Kanunu da "kredi" anlamına gelen (15) "itibar", 

söz-:üğünü kullanarak 399.maddesinde "kredi m e k t u b un u'' 

· iL.bar mektubunu}, .!ı00-403. maddelerinde ise .. kredi emrini 11 

it~bar emrini) düzenlemiştir. Her iki kurumun ortak yönü, 

mü\~kkilin (amirin) gösterdiği bir üçüncü kişiye kredi 

sae:amak hususunda verilmiş bir vekalet oluşudur (16). 

13 ~A~ÇERLIOGLU, O.: Ekonomi Sözlüğü, Geliştirilmiş 5. 
3asım, İstanbul 1981, s. 243. 

1~ R.G., 2.5.1985, sa. 18742. 

15 Kredisi olmak, itibarı olmak 
~ullanılmaktadır, bkz. HANÇERLİOĞLU, s. 

anlamına 

243. 

16. TEKİNALP, s. 351; TANDOĞAN, (C. II), s. 381 

da 
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Kredi mektubunun vekalet ve havale hükümlerine tabi olacağı 

kanunda açıkca beliti1miştir (81(. md. 339 / l). Kredi 

mektubu ile mektubu düzenleyen (müvekkil), mektubun 

gönderildiği muhataba (vekile), mektup hamili olan belirli 

bır kişiye talep edeceği miktarda para veya benzeri bir 

teslimi konusunda emir (vekalet) verir. Ancak 

mektubun içerdiği vekalet ile bağlı olması, muhatabın, 

belirli bir miktar için mektubu açık veya örtülü olarak 

kabul etmesini mektubu, genellikle 

seyahate çıkan 

gerektirir. 

kişilerin 

Kredi 

yanında çok miktarda para 

bulundurma riskinden kurtulmaları amacı ile kulanılır(l7). 

Seyahate çıkacak kişi bulunduğu yerdeki bankaya ihtiyacı 

olan parayı yatırır. Bu banka da kredi mektubunu, mektup 

hamilinin gideceği yerdeki bankaya hitaben yazar. Böylece 

mektup hamili, seyahatı sırasında ihtiyacı olan ve daha 

önce yatırmış olduğu parayı muhatap bankadan mektubu 

ibraz ederek çeker. Görüldüğü gibi kredi mektubu tek başına 

mektup hamiline kredi sağlamaz ve esasen bir ödeme 

aracıdır.Karşılık ilişkisinde ödemenin sebebi "causa 

credendi" değ.:.l, "causa solvendi"dir ( 18). İtibar emri 

ise amirin 'TTCvekkilin), memura (vekile), bir üçüncü şahsa 

kendi ad ve hesabına kredi vermesi veya verilmiş bir 

krediyi yerıi:emesi hususunda verdiği emir, başka bir 

deyişle vekalettir. Bu halde memur, kendisine verilen 

vekaletin sırırlarını aşmadığı sürece. amir, memura karşı 

ı ..,' 
I -' YÜKSEL, : K:edi Açma Sözleşmesi) s. 50. 

ıs : TEKİNALP. s. 351 
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(19) sorumludur (Bk. md. 400 / l ve 2) (20). 

Ancak Bk. md. 383 vd. maddelerinde düzenlenen kefalet 

aktinden farklı olarak, kredi emrinde amir, kredi verilenin 

ehliyetsizliğini ileri sürerek memura karşı sorumluluktan 

kurtulamaz (BK. md. 401). 

Sonuç olarak, Borçlar Kanunumuzda kredinin hukuki 

tanımını ve unsurlarını belirlemede yaralanılabilecek 

her hangi bir hüküm mevcut değildir. Bununla birlikte, 

kredi kavramının hukuki tanımı, ekonomik tanımdaki unsurlar 

esas alınarak verilebilir (21). Buna göre hukuki anlamda 

kredi, "belirli miktardaki, ekonomik bir değeri olan gücün 

(kudretin) geçici ve belirli bir süre için bir bedel 

karşılığı, diğer bir kişi (kredi alan) lehine tahsisidir" 

şeklinde tanımlanabilir. Tanımdaki "ekonomik bir değeri 

olan güç (kudret)" ibaresi, nakdi ve ayni kredileri 

kapsadığı gibi, teminat mektubu, kabul, kefalet kredisi 

gibi gayri nakdi kredileri de kapsar (22). Yine ekonomik 

değeri olan gücün "tahsisi" ifadesi de, kredi alana her 

hangi bir para veya malın devredilmediği gayri makdi 

19~ BERKİ, Amirin bu sorumluluğunun kanuni ve adi kefalet 
niteli □ inde olduöu görüşündedir. Bkz. BERKİ, Ş.: 
Borçlcı; Hukuku, (Özel Hükümler), Ankara 1973, s. 174; 
Amirin sorumluluğunun niteliği hakkındaki diğer 
görüşler ve kefalet ile kredi emrinin arasındaki 
farklar için, bkz. TANDOĞAN, (C. II), s. 709 vd. 

20) Kredi mektubu ile kredi emrinin karşılaştırmalı 
incelemesi için, bkz. TANDOĞAN, (C. II), s. 381-382. 

21) Kredinin ekonomik tanımı için, bkz. Yukarıda s. 13. 

22) Aynı sonuca "satın alma gücü" ibaresine 
bir anlam yükleyerek de ulaşılabileceği 
bkz. TEKİNALP, s. 352. 

daha geniş 

konusunda 
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kredileri ~~jklamakta yardımcı olacaktır. 

?.- Müşterinin Kullanabileceği Kredi Türleri 

Esase~ genel kredi açma sözleşmesinde kredi alacaklısı 

rılnn müşteri, çoklukla bir tacir veya yatırımcıdır. Bu 

ılibarla, çok yönlü iş ilişkileri içindedir. Ne tür bir 

krediye ihtiyacı olacağını sözleşmeyi akdederken tahmin 

rdemeyebilir. Hatta, krediye ihtiyacı olup olmayac'ağı 

el ;ı h i o a n da ş ü p he 1 i o 1 a b i l i r • İ ş t e b a n k a , s ü r e 1 i v e\ı a 

r,üresiz olarak akdedilebilecek bu sözleşme devam ettiği 

sürece, müşterinin ihtiyaç duyacağı çeşitli tür de k_i 

kredileri, belirlenen limit içinde kullandırma taahhüdü 

altına girmektedir. 

K r e d i ı e r ç e ş i t 1 i k r i t e r 1 e r e g ö r e s ı n ı f 1 andı r ı la b i l i r • 

Ancak biz, genel kredi açma sözlişmesi ile mü1terinin 

kullanabileceği kredi türlerini açıklarken, 

şekillerini kapsayacağı ve bunların sö.z leşme ile'• 

ilişkilerinin daha iyi açıklanmasını sağlayacağı düşüncesi 

ile, kredinin niteliğine göre yapılan ayrımı kullanacğ;z.: 

Bankalar Kanunu 38. maddesinde kredi sınırlarını 

düzenle~ken bu ayrıma yer vermiştir. 

Niteliğine göre krediler, nakdi, gayrinakdi ve mal 

şeklinde krediler olmak üzere üçe ayrılır.Bununl~ birlikte, 

genel kredi açma sözleşmesi uyarınca müşteriye açılin 

kredinin türleri, aşağıda bu üçlü ayrım içerisinde ele 

alacaklarımızdan ibaret değildir. Bankalarca hazırlanan 

standart sözleşme metinlerinde, uygulamada yaygın olan 

kredi türleri sıralandıktan sonra, bankanın, müşteriye 

açılan bu krediyi, sözleşmede yer alanlar arasında 
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"sayılsın sayılmasın, tüm banka kredi 

işlemlerinin her birinde-kambiyo dahil

şekillerde ve her türlü kredi ve bankacılık 

kullandırabileceği belirtilmektedir (23). 

a) Nakdi Krediler. 

Bankanın kredi sözleşmesi uyarınca 

ve teminat 

veya diğer 

işlemlerinde" 

müşterisine 

veya onun göstereceği üç~ncü şahsa Türk Lirası veya döviz 

şeklinde ödeme yaparak kullandırdığı krediler nakdi 

kredilerdir. Müşterinin krediyi belli şekillerde güvenceye 

almak istemesi, tarafların değişik nakdi kredi 

-şekillerinden birini tercih etmelerinde etkili olur. 

Müşterinin doğrudan belli miktarda paraya ihtiyacı olabilir 

veya ithal ettiği malın bedelini ödemek üzere akred!. tif 

kredisi şeklinde kullanmak isteyebilir. Yine ticari 

ilişkileri dolayısıyla alacaklısı olduğu fakat henüz vadesi 

gelmemiş senetleri bankaya iskonto yada iştira ettirerek 

veya 

bir 

rehin vererek krediyi kullanab.:..lir.Müşteri, 

kişi ile yaptığı sözleşmede ve,a Devlet İhale 

üçüncü 

Kanunu 

uyarınca kendisine ihale edilen bir .işte yü~ümlülüklerini 

yerine getireceğine dair ~arşı tarafın veya ı~arenin isteği 

üzerine teminat mektubu k~edisine ihtı~aç du,sbilir. 

aa) Cari Hesap Şeklinde Kullanılan Kredi 

TTK. nun 87.madcesine göre ":ki k.:..ıısenin para, 

mal, hizmet ve diğer ~t.;suslardan dolsyı bi~ibirlerindeki 

alacaklarını ayrı ayrı iste7ekten 

olarak vazgeçerek bunlar.:. kalem kale,..., zimme,: 

23) Bkz. Ekde yer alan stzleşme metni. 

karşılıklı 

ve matlup 
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şekline çevirerek hesabın kesilmesinden çıkacak bakiyeyi 

isteyebileceklerine 

mukavelesi denir". 

dair kurulan mukveleye cari hesap 

Tanımdan da anlaşılacağı gibi cari hesap, sürekli 

bir ilişki içinde bulunan tarafların, karşılıklı 

alacaklarını ayrı ayrı istemek yerine, ödeme ve hesaplamada 

kolaylık sağlayan ve daha ekonomik olan, hesabın kesilmesi 

ile çıkacak bakiyeyi isteyeceklerine dair yaptıkları 

sözleşmedir (24). 

Yasal tanıma göre cari hesap sözleşmesinin zorunlu 

unsurları şöyle sıralanabilir (25) 

1) İki tarafın bulunması, 

2) Taraflar arasında alacak ve borç doğuran para, 

hizmet veya mal mübadelesinin olması, 

3) Tarafların karşılıklı olarak, alacak ve 

borçlarını ayrı ayrı talep etmekten feragat etmiş olmaları. 

Kredi sözleşmesi ile açılan kredinin cari hesap 

şeklinde kullandırılması durumunda son unsurun gerçekleşip 

gerçekleşmediği konusunda doktrinde farklı görüşler 

24 ) YÜKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), s. 37. 

25) DOMANİÇ, H.: Ticaret Hukukunun Genel Esasları, 4. 
bası, lstanbul 1988, s. 298. 
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mevcuttur. Yargıtay (26) kredi sözleşmesi ile açılan 

kredinin cari hesap şeklinde kullandırılması halinde TTK. 

md. 87 vd. maddelerinde düzenlenen cari hesap sözleşmesinin 

söz konusu olmadığı görüşündedir. Gerekçe olarak da cari 

hesaptaki, "iki tarafın karşılıklı olarak'' biribirilerinden 

alacaklı olmaları şartının, kredi açma sözleşmelerinde 

gerçekleşmediğini göstermektedir. Doktrinde aksi görüşteki 

yazarlara (27) göre alacakların karşılıklı olması şartı 

hukuki bir nitelik oluşturur ve fiilen gerçekleşmese de, 

gerçekleşme imkanının olması yeterlidir. 

Yasa koyucu cari hesap sözleşmesinin geçerliliğini 

yazılı şekle tabi tutmuştur (TTK. md. 87/2). Taraflar 

sözleşmede hesap devrelerini belirlememişlerse ticari 

teamüle göre; yoksa her takvim yılı bir hesap devresi 

sayılarak yılın son günü hesabın kapatılması tarihi olarak 

kabul edilir(TTK. md. 92/2). Sözleşme ile karşılıklı, 

ayrı ayrı talep hakları süreye bağlanmış olur. Dönem 

26) Y.TD.nin 8.4.1961 tarih ve E. 1960/2009, K. 1961/1155, 
sayılı kararında cari hesap şeklinde açılan kredilere 
ilişkin, sözleşmelerde "taraflar arasında karşılıklı 
alacaklılık unsuru mevcut olmadığından ortada kanun 
koyucunun anladığı manada bir cari hesap mukavelesinin 
mevcudiyetinden bahsedilemeyeceQi'' belirtilmiştir.Metin 
için bkz. TANDOĞAN, H.: "Bankaların cari hesap 
suretiyle ikrazat mukavelelerinin hukuki mahiyeti 
hakkında içtihat notu", BATİDER, C. II,Yıl 1963, sa. 
l. s. 85-86.; Aynı yönde HGK. 20.10.1978 gün ve E. 
1977/11-213, K. 1978/856 sayılı kararı, (YKD. C. V, 
sa. 4. s. 461 vd.). 

27) TANDOĞAN, (İçtihat Notu), s. 86-88. 
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sonunda hesap kapatılarak (28) bakiyeyi gösteren cetveli 

alan taraf, bir ay içinde noter aracılığı ile taahhütlü 

mektupla veya telgrafla itirazda bulunmaz ise bakiyeyi 

kabul etmiş sayılır (TTK. md. 92). Bu kabul ile borç 

yenilenmiş (tecdit) edilmiş olur (Bk.md. 115/2). Ancak 

cari hesap sözleşmesi sona erinceye (hesap kesilinceye) 

kadar taraflar alacaklı veya borçlu sayılmadığından ödeme 

isteyemezler. 

Görüldüğü gibi, cari hesap, esasen tek başına bir 

kredi ilişkisi olmayıp, özelliği olan bir hesap tutma 

ve ödeşme yöntemidir. Fakat, genel kredi açma sözleşmesi 

ile açılan bir kredinin cari hesap yöntemine göre 

kullanılması mümkündür ve uygulamada buna sıkça rastlanır. 

Bu, özellikle banka ile sürekli ilişki içinde olan işletme 

veya tacirler açısından avantajlar sağlar. Müşteri, 

işlerinin gidişi, gelir ve gider durumuna göre, sınır içinde 

kalmak koşuluyla, istediği zaman bu hesaptan para çekebilir 

veya ihtiyacı olmayan kısmını geri yatırabili::-. Böylece 

(Dasra fı 

kalmadan 

azalmış olacak ve kırtasiye işlemle::-ine gerek 

nakit ihtiyac ını karşılayabilecektir. Banka 

da müşterinin krediyi kullanmasını ve ekono!"'l.l-< durumunu 

kontrol edebilecektir (29). 

Hemen belirtelimki, bankalarca açılan çeşit:: krediler 

28) BK. md. 115 burada hesabın kesilmesinden =ahsetmişse 
de; bu "kapanması" anlamında kullanılmış:ır. Terim 
konusunda BK. ile TTK. arasındaki fark için =~z. POROY, 
R.: Ticari İşletme Hukuku, 5. bası, İster.bul 1987, 
s. 189. 

29: Cari hesap şeklinde kredinin taraflara sağladığı 
avantajlar konusunda bkz. ZARAKOLU,(Kredi \e Bankalar) 
s. 162 vd. 
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adına açılan cari hesap uygulaması ile 

yukarıda kısaca değindiğimiz TTK. md. 87 vd. da düzenlenen 

cari hesaplar arasında pek çok farklar görülmektedir (30). 

Bankanın kredi sebebiyle müşteri adına açtığı cari hesapta, 

müşteri sürekli borçlu görüldüğünden bunlara "borçlu cari 

hesabı" adı verilmekte, karşılığını oluşturan tasarruf 

hesapları ise "alacaklı cari hesabı" şeklinde ifade 

edilmektedir. 

Gerçekten, TTK. anlamında cari hesapta taraflar 

arasında hesabın işleyişi ve sona ermesi konusunda lam 

bir eşitlik söz konusudur. Oysa bankalar, genel işlem 

şartı niteliğinde hazırladıkları tip sözleşmeler ile 

kredinin kullanım şeklini belirleyen cari hesap ilişkisinde 

banka lehine tek taraflı hükümlere yer vermektedir (31). 

Bunlar bankanın dilediği anda cari hesapların limitlerini 

azaltma veya çoğaltma, mevcut cari hesapları kapatarak 

dilediği tutarda yeni cari hesaplar açma şeklinde 

görülmektedir. Yine cari hesapta, her iki tarafın karşı 

tarafa verdikleri para, !Tlal ve hizmetlere matlup olarak 

kayıt edilmelerinden itibaren faiz yürütüldüğü ve bu 

uygulama iki taraf için de aynı olduğu halde, bankaların 

borçlu cari hesap uygulamasında, bu sadece banka lehine 

uygulanmakta, müşterinin ödemeleri ise banka alacağından 

düşülmektedir. Esasen bu gibi tek taraflı hükümler kredi 

30) Bu konuda bkz. AKYAZAN, S.: "Türk Ticaret Yasası 'nda 
yer alan (cari hesap sözleşmesi) ile banka cari 
hesapları ve bu hesaplarda uygulanan faiz türleri", 
BATİDER, C. IX, sa. ~, s. 1003 vd. 

31) AKYAZı~N, (Banka Cari Hesapları), s. 1005. 
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•. 
açma sözleşmesinin genel işlem şartı şeklinde düzenlenmesi 

ve zayıf durumda olan müşterinin bunları kabullenmesinden 

kaynaklanmaktadır (32). 

Bu konuya son vermeden önce, kredinin son - limitine 

kadar müşteri adına açılan ayrı bir cari hesaba 

aktarılarak, bu hesaba müşteri lehine bütün kredi tutarı 

üzerinden faiz yürütülen "sabit kredinin" cari hesap 

kredisinden farklı olduğunu belirtelim (33).. Bu durumda 

esasen, kredi açma sözleşmesinden bağımsız olarak, alınan 

kredinin alacaklı cari hesap niteliğinde ayrı bir hesaba 

t~bi tutulması söz konusudur. 

bb) İskonto Ve İştira Kredisi 

İskonto, henüz vadesi gelmemiş kıymetli evrakın, 

hamilinden vade farkı (faiz), komisyon ve diğer masrafları 

indirilmiş olarak bedeli ödenmek suretiyle alınmasıdır. 

İştira ise aynı işlemin ödeme yeri başka bir kent· olan 

kıymetli evrak için yapılmasıdır. Bu halde senedin tahsili, 

ödeme yerinde bulunan başka bir banka veya aynı bankanın 

oradaki şubesi tarafından yapılır (34), Her iki halde 

de banka, vadesi gelmemiş bir senet devri karşılığı belli 

bir kesinti ( iskonto) yaparak senet bedelini ödemektedir. 

32) Bu konuda bkz. aşağıda s,94 vd. 

33) YÜKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi) s. 37-38. 

34) Bu sebeple iskontoda senedin bedelinden vadeye kadar 
olan faiz ve vergiler kesildiği halde, iştiradan 
bunlara ek olarak komisyon ve haberleşme masrafları 
da kesintiye dahil edilir. (TANDOĞAN, C. I/2), s. 
347, cip. 179; KÜNEY,H.:Banka Tekniği,5.Bası,Ankara 
1986,s. 393-394). 
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İskonto ve iştira daha çok poliçe (35) ve bono için 

yapılmaktadır. Bunun yanında çek, faiz kuponları, tahvil 

ve hazine bonolarıilevarantın da 

edilmesi mümkündür (36). 

iskonto veya iştira 

İskonto ve iştiranın hukuki niteliği konusunda 

farklı görüşler mevcuttur. Bazı yazarlara (37) göre iskonto 

ve iştira işlemi, konusunu kıymetli evrakın oluşturduğu 

bir satım sözleşmesidir. Burada esasen senede bağlı hak, 

nama yazılı senetlerde teslim, emre yazılı 

yazılı senetlerde temlik cirosu ve teslim, hamile 

senetlerde ise sadece teslim (TTK md. 559) ile bankaya 

satılmakta ve mülkiyeti intikal etmektedir. Senedin bankaya 

devrinin sebebi ifa (causa solvendi) dir. Yoksa senet 

rehin alarak verilmiş değildir. Bankanın iskonto veya 

iştira ile müşteriye kredi sağladığı doğru ise de, bu 

husus işlemin satım akti olma özelliğini değiştirmez ve 

karz niteliği vermez. Burada karzın aksine, senedi iskonto 

veya iştira ettirenin aldığı• parayı hiç bir zaman iade 

35) Pol:çenin kredi işlemleri açısından 
gen:ş bilgi için bkz. ~ARAKOLU,H.A.: 
Mua~e1e1erinde Poliçelstanbul 1954. 

36) Z..l.R..'..r(QLU, (Kredi ve 
(Ba~kacılık Hukuku), s. 

Bankalar), 
311. 

s. 

işlevi 
Para 

164; 

hakkında 

ve Kredi 

YÜKSEL, 

TEK:'\JALP, s. 362-363 ve dp. 22'de belirtilen yazarlar; 
T..l.\COĞAN, (C. I/2), s. 374; YÜKSEL, (Kredi Açma 
Söz.:.eşmesi), s. 55; YÜKSEL, (Bankacılık Hukuku), s. 
21~: TOLUN, O.: Banka ve Borsa Hukuku, Ankara 1955, 
s. 31; TUNÇOMAĞ,(C.II), s. 366 vd. Yazar eserinin 
iki,ci basısında iskonto ve iştira işleminin karz 
söz.:.eşmesi niteliğinde olduğu görüşünü benimsemiş 
iker üçüncü basımında bu görüşünü değiştirmiş ve satım 
akt: kapsamında konuyu incelemiştir. bkz. 2. bası, 

s. ;.15. 
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yükümlülüğü yoktur (38). Ödenmeyen senetlerin satıcıya 

iadesi de işlemin 

Çünkü 

satım sözleşmesi olma niteliğini 

değiştirmez. taraflar bu konuda anlaşmışlardır. 

Emre yazılı senetlerde ise bankanın ciranta durumundaki 

müşteriye başvurması ciroyu düzenleyen yasa hükümlerinden 

(TTK. md. 593 vd.) kaynaklanır. 

Diğer bir görüş (39) iskonto ve iştiranın ödünç 

veya atipik bir ödünç sözleşmesi olduğu şeklindedir. Buna 

göre satım görüşü~ iskonto ve iştiranın kredi sağlama 

özelliğini açıklayamaz. İskanto ve iştirayı karakterize 

eden ise kredi unsurudur. Bankanın amacı senetleri satın 

almak değil müşteriye sağladığı kredi karşılığı komisyon 

ve vade farkı (faiz) almaktır (40). 

Son olarak bir diğer görüş (41) ise, iskonto ve 

iştirayı alacağın temliki olarak nitelendirmektedir. Ancak 

alacağın devri BK. 162 vd. md. lerinde düzenlenen, 

geçerliliği yazılı şekle bağlı, alacaklı ile devralan 

arasında yapılmış. alacağın 

tasarruf 

devralanın mal varlığına 

in:ikalini sağlayarı işlemi niteliğinde bir 

38 TANDOĞAN, (C. I 2) s. 347. 

TANDOĞAN, ( C • - 2) 347; TEKİNALP, 363; YÜKSEL, - s . s. 
(Kredi Açma Sö::leşmesi) s • 55, dp. 15'te yer alan 
yazarlar ve TE<İNALP, s. 363, dp. 23'te yer alan 
yazarlar. 

İskonto ve iştiranın karz sözleşmesi 
karşılaştırmalı Jir incelemesi için bkz. GÜRBÜZ, 
Bankalarla Tica~i Senetler İlişkisi, Ankara 
s. 25-30. 

□ ~UR, V.: Banka>:ırda Ticari Krediler ve Başlıca 
Muameleleri. 2. 3ası,Ankara 1958, s. 25,( Yazar, 
aynen tekr~r :_e bu görüşü benimsemiştir.) 
Bakımından Banka~ılık, s. 91-92.). 

ile 
A. H. : 
1981, 

Hizmet 
ARAL'ı 

(Hukuk 
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sözleşmedir. İskontoda ise, kıymetli evrakın devri söz 

konusu olmakla, TTK. md.593 vd. yer alan ciro hükümleri 

geçerlidir. Bu sebeple alacağın temlikinde borçlu, temliki 

öğrendiğinde, temlik edene karşı sahip olduğu def'ileri 

yeni alacaklıya karşı ileri sürebilir (BK. md. 67/1). 

Temlike vakıf olduğu zaman, devredene karşı sahip olduğu 

ve temlik edilen alacaktan önce muaccel olan alacakları 

için takas beyanında da bulunabilir (BK. md. 167/2). 

İskonto ve iştirada ise, kendisine müracaat olunan, senedi 

iskontoya veren müşteri ile arasındaki ilişkilere dayanan 

def'ileri bankaya, ikinci kez iskonto varsa reeskonta 

alana karşı ileri süremez; meğerki hamil bilerek borçlunun 

zararına hareket etmiş olsun (TTK. md. 599/1) (42). 

cc) Senet ve Emtia Karşılığı Kredi 

Banka açtığı krediyi,kıymetli evrak, mal veya senede 

bağlı olsun olmasın bir alacağın rehni suretiyle de 

kullandırabilir. Burada iskonto ve iştiradan farklı 

olarak, bankaya :-ehin verilen senet, emtia yada alacak, 

müşte::-inin mülki . etinden çıkmaz. Sadece bankanın kredi 

sözles:nesinden c::ğan alacağını temin amacıyla bunlar 

üzerinde banka le~ine rehin hakkı tesis edilir ( 43 ) . 

Rehin rehnin konusuna göre 

Kıvmet:i evrakta, tanzim biçimi 

değişiklik 

itibariyle, 

42) ~:acağın tem:iki ile iskonto ve 
forklar için bkz. YÜKSEL, (Kredi 
s. 55-56; GÜR~'..iZ, s. 30-32. 

iştira arasındaki 

Açma Sözleşmesi), 

43) Y~KSEL, : Kred.:. Acma Sözleşmesi\, s. 57, 61; ZARAKOLU, 
/ :- e d i v e B a n .,. '3 l a -r ) , s • l 6 O : T E K İ N A L P , s • 3 6 O - 3 6 l , 
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emre yazılı olanlarda rehin cirosu ve teslim (TTK. md. 

601, MK. md. 870/1 ikinci cümle), nama yazılılarda temlik 

ve teslim, hamile yazılılarda ise, sadece teslim ile 

gerçekleşir. Senede bağlı veya senetsiz alacakların rehni 

için yazılı yapılmak ve varsa senedin teslimi şarttır 

(MK. md. 869). Menkul mallarda ise - MK. 854 te yer alan 

hayvan rehni gibi istisnalar dışında - rehnedilenin teslimi 

geçerlilik şartıdır. 

Menkul rehninin geçerli olarak yapılabilmesi için 

teslimin gerekmesi, özellikle rehnedilenin müşterinin 

işleri itibariyle kendisinde kalması zorunlu olan hallerde 

bazı sıkıntılar yaratmaktadır. Bankalar bu engeli aşmak 

için uygulamada çeşitli hukuki çözüm yolları bulmuşlardır 

(44). Menkul malın bulunduğu müşteriye ait depo bankaca 

kiralanmakta veya banka ile müşteri arasında ariyet 

sözleşmesi yapılmaktadır (45). Bundan başka malın mülkiyeti 

"rehin amacı" ile bankaya devredilir; kira yada ariye: 

sözleşmesi ile yine müşteri malın fer'i ziyledi olara~ 

onu kullanmaya devam eder (46). 

Uygulamaca bu tür krediye mal ve:,a senet avans;. 

denmektedir. 

karşılığında 

~\ans, 

ileride 

bir şahsa. yapacağı bir edi7 

tahakkuk ececek 

edilmek üzere ::nceden ödenen parscır ::.;.7). 3u sebepl9 

44) Bankaların senet karşılığı reh:.. n iş:emler:.. hakkında 

ayrıntılı bilgi için bkz. GÜRBü::: ! s. 6'7 vd. 

45) Yüi< SEL , (Kre-:!i Açma Sözleşmesi:. s. 57. 

46) YÜKSEL, (Kre-:Ji Açma Sözleşmesi~. s. 57-58. 

47) TANDOĞAN, rr I/2), s • 347-348; T::KİNAL::,, s. 361. . ... . 
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senet veya mal karşılığı verilen kredinin avans olarak 

isimlendirilmesi yanlıştır (48). Herşeyden önce genel 

kredi açma sözleşmesinde, senet veya emtia rehni karşılığı 

yapılan ödemenin sebebi "causa credendi" avansta ise 

tartışmalı (49) olmakla birlikte "causa solvendi"dir (50). 

Senet veya emtia rehni karşılığı kredinin hukuki 

niteliği ödünç sözleşmesi, teminat ilişkisinin hukuki 

niteliği ise rehindir. Ancak genel kredi açma sözleşmesi 

uyarınca açılan kredinin de, senet veya emtianın rehni 

karşılığında kullandırılması mümkündür. Bu halde, çoğu 

kez kredi cari hesap şeklinde işletilmekte ve müşteri 

limite kadaraldığı krediyi iade edip ihtiyacı olduğunda 

tekrar çekebilmektedir. 

dd) Kredinin Akreditif Şeklinde kullandırılması 

aaa) Genel Olarak 

ticaretin gelişmesi sürecinde, Uluslararası 

it~alatçının bedel:ni ödediği malın istediği kalitede 

-.e zama'.lında kendisine teslimi, ihracatçının ise bedeli 

za:-ıanınc3 elde edi~ edemiyeceği konusunda taşıdığı şüphe 

\e risk:erin karş~lanması için çeşitli yöntemler 

.:.a TA\CJĞAN, (C. I 2) s. 348. 

:..9 TA".DJĞAN, (C. I 2), s. 347-348; TEKİNALP, s. 361. 

50 TA\CJĞAN, (C. I 2), s. 348. 
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kullanılmıştır ( 51) • Gerçekten, uluslararası satımda, 

satıcı ve alıcı farklı ülkede olduklarından edimlerin 

karşılıklı ve aynı anda ifa edilmesi ancak bir takım aracı 

kurumlar ile sağlanabilmektedir. Bu ihtiyacı karşılayan 

ve en çok kullanılan (52) yöntem akreditiftir. 

Akreditifin işleyişi kısaca şöyledir: İthalatçı 

ile ihracatçı yaptıkları satım sözleşmesinde açıkça veya 

zımnen ( 5 3) bedelin 

kararlaştırabilirler. 

akreditif 

Akreditif 

ile 

ilişkisi 

ödeneceğini 

bakımından 

akreditif amiri olarak adlandırılan ithalatçı, bulunduğu 

yerdeki bankaya (akreditif bankası) akreditif emrinde 

(54) bulunur. Bu başvuru ile akreditif ilişkisi başlar 

ve akreditif bankasının uygun sürede icabı açıkça veya 

zımnen (55) kabulü ile (BK. md. 6) akreditif sözleşmesi 

kurulmuş olur. 

Bu aşamada genel kredi sözleşmesinin mevcut olup 

olmadığı önem kazanır. Çünkü akreditif, kredi açma sözleş-

51) Akreditif dışında, kredi mektubu normal veya düz kabul 
kedisi, belgeli tahsil işlemleri gibi yöntemler de 
mevcuttur. Bu konuda bkz. GÖĞER, E.: Akreditif 
Muamelesi ve Hukuki Mahiyeti, 2. bası, Ankara 1980, 
s. 9-11. 

52) Akreditifin tercih 
bkz. GÖĞER, s. 2. 

edilmesinin sebepleri hakkında 

53) Akreditif şartının varlığına yorum ile de ulaşılabilir. 
(TEKİNALP, s. 411, dp. 2.) 

54) Bu başvuru için uygulamada, "akreditif teklifi", 
"akreditifi önerisi", "başvuru", "akreditif emri", 
"akreditif talimatı" gibi değişik terimler 
kullanılmaktadır. 

5 5 ) Uy g u l ama da g e ne 1 l i k l e ak r e d i t i f b a n k a s ı ay r ı b i r .k a bu 1 
beyanında bulunmaz; uygun sürede akreditif emrini 
(icabı) reddetmez ise zımni kabul vardır. GÖĞER, 
s. 7 6. 
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emri ile birlikte mesine dayanmıyorsa, 

akreditif bedelini 

müşteri 

bankaya 

akreditif 

yatırmazsa, akreditif bankası 

talebi işleme koymayabilir (56). Oysa genel kredi açma 

sözleşmesine dayanan akreditifde müşteri bedeli yatırmak 

zorunda · değildir. Zira bu halde, açılan krediyi akreditif 

şeklinde kullanmak, amire kredi açma sözleşmesi ile 

sunulmuş bir seçenektir. 

Sonraki 

sözleşmesinden 

durumundadır. 

aşamalarda akreditif bankası 

doğan yükümlülüklerini yerine 

Buna göre akreditif bankası, 

akreditif 

getirmek 

lehdlara 

yapılacak ödeme sırasında aranacak belgeleri de belirtir 

şekilde, muhabir bankaya akreditif talimatı gönderir. 

Muhabir banka aldığı talimatı derhal reddetmediği takdirde 

içeriğini kabul etmiş sayılır (57). Muhabir banka, tamam 

ve açık olduğu sonucuna vardığı akreditif talimatı uyarınca 

lehdara akreditif bildirisinde bulunur. Bildiriyi alan 

lehtarın kabul beyanında bulunmasına gerek yoktur. Banka 

bildiriyle, ihracatçı lehdarın uluslararası satım 

sözleşmesinden doğan bedel alacağını, gerekli belgeleri 

ibrazı halinde kendi veznelerinden ödeyeceğini beyan 

etmektedir. Ancak muhabir banka, bildiride açıkça 

beli~tmese dahi parayı - BK. md. 73 ün aksine - alacaklının 

ikametgahında değil, kendi gişelerinde ödeyecektir. Çünkü 

tarafların örtülü arzusu ifa yeri olarak banka veznesinin 

56 ) GÖĞER, s. 75. 

57; GGĞER, s. 95. 
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belirlendiği yolundadır ( 58) . Lehtar (i h rcı C a t ç ı ) ' 

akreditifin türüne göre (59) değişiklik gösteren taşıma 

•~belgesi, sigorta belgeleri, ticari fatura gibi birincil 

"\ıe _ikinc11 nitelikteki diğer belgeleri (60) ibraz ederek· 
... f# 

sattığı malın bedelihi tahsil eder. Böylece banka aracılığı 

ile satım akdi elden ele ifa edilmiş olmaktadır (61). 

Görüldüğü gibi akreditif sadece bir ödeme aracıdır. 

Alıcıya ve satıcıya tek başına :.Credi sağlamaz. Başka bir 

deyimle akretifin kr:di fonksiyonu yoktur (62). 

Ancak akreditif bankası ile akreditif amiri 

(müşteri) arasında daha önceden yapılmış bir genel kredi 

açma sözleşmesi uyarınca açılan kredinin akreditif şeklinde 

58) GÖĞER, s. 112. 

59) Akreditifin türleri konusunda ayrıntılı bilgi için 
bkz. GÜĞER, s. 11-18; TEKİNALP, s. 427-430, 468-473; 
YÜKSEL, (Bankacılık Hukuku), s. 201-209. 

60) Diğer belgeler, akreditife konu hukuki ilişkinin 
niteliğine göre antrepo senetleri~ ordinolar, menşe 
şahatnamesi, çeki listesi, · ~itelik belgesi, analiz 
raporu ve benzeri belgeler olabilir. Akreditif 
belgeleri konusunda bkz. GÖĞER, s. 115-129. 

61) GÖĞER, E.:" Belgeli akreditifin hukuki mahiyeti ve 
Yargıtayın bir içtihadı", BATİDER, C. IV, Yıl 1968, 
s. 689. 

62) GÖĞER, s. 9; TEKİNALP, s. 425; YÜKSEL, (Bankacılık 
Hukuku), s. 191; REİSOĞLU, S.; Bankacılık Yönünden 
Borçlar Hukuku Kuralları, Ankara 1977, s. 181-182; 
Aksi görüşte ZARAKOLU, (Kredi ve Bankalar), s. 168-
169, Yazar akreditifi "bir kimsenin talebi üzerine 
bir bankanın şube veya muhabirleri nezdinde herhangi 
bir kimse veya firma lehine açılan bir kredidir" 
şeklinde tanımlamıştır. Tanım akreditifin tek başına 
kredi fonksiyonu olmaması itibariyle isabetli 
görülmediği gibi, akreditif kurumunun kendisini değil, 
sonucunda yapılan ödemeyi esas alması itibariyle de 
eleştirilebilir; TOLUN, s. 85. 
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kullanılması mümkündür. Bu halde, akreditif bedelini açılan 

krediden karşılayan banka ile müşteri arasındaki akreditif 

ilişkisinin temelini genel kredi açma sözleşmesi oluşturur. 

Krediyi sağlayan da esasen bu sözleşmedir. 

Kendisi kredi fonksiyonuna sahip olmasa da akreditif 

işlemi sebebiyle düzenlenecek belgeler, kredi sağlanmasında 

kullanılabilir ve kredi açma sözleşmesine konu olabilir. 

Gerçekten akreditif amiri, akreditif evrakını bir bankaya 

rehin vererek senet karşılığı kredi temin edebilir (63). 

Poliçeli akreditif türlerinden 

satıcı (ihracatçı), akreditif 

kabüllü akreditifde de 

belgeleri ile birlikte 

akreditif 

poliçeyi 

meblağını içeren 

bankaya ibraz 

ve kendisinin lefıj arı olduğu 

eder. Akreditif talimatında 

gösterilen vadesinden en geç bir gün önce, akreditif amiri 

(ithalatçı), poliçe bedelini bankaya. yatırır. Böylece 

kabullü akreditifde akreditif amirine gayri nakdi 

nitelikteki kabul kredisi de sağlanmış olur (64). İskontoyu 

öngören akreditif (commercial letter of credit) de poliçeli 

akderitifdir. Akreditif bildirisi ile birlikte gönderilen 

mektupla akreditif bankası, leh:! ara kendi üzerine poliçe 

çekme 

iskontc 

yetkisi verirse, poliçeyi 

edilmesini sağlayacağını 

iskonto edeceğini veya 

da taahhüd edebilir. 

Böylece akreditif işlemine dayanan poliçenin kabulü ile 

kabul kredisi, iskontusu ile iskonto kredisi sağlanması 

imkanı doğmaktadır. 

63) Bu konuda bkz. yukarıda s.23 vd. 

64) Bu konuda bkz. aşağıda s.53 vd. 
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Belirtilenler dışında, çeşitli akreditif türlerinin 

ödeme aşamalarında da kredi sağlanması söz konusu olabilir 

(65). Ancak bunların kredi açma sözleşmesi ile ilişkisi 

yoktur. örneğin aksi kararlaştırılmamış ise lehdar, 

akreditifi, ihraç edilen malları üretene veya diğer bir 

üçünçü kişiye devrederek vadeye kadar kredi sağlamış olur. 

Yine akreditif tutarının belli bir kısmını, belgeleri 

ibraz etmeden lehdarın kullanmasına imkan tanıyan "red 

clause" (kırmızı kayıt) lı akreditifte; malın bir umumi 

mağazaya tevdi edilmesi şartıyle bir miktar peşin ödeme 

yapılmasını ifade eden "green clause" (yeşil kayıt) lı 

akreditifde; akretif lehdarının talimatı ile onun 

gösterdiği kişiye - ilk akreditifin bedelini takas mahsup 

imkanı sağlayarak - bankanın açtığı akreditif olan sırt

sırta (back ta back) akreditifte de sağlanan krediye 

akreditif güvence oluşturur (66). 

bboı 

Görüşler: 

Akreaı U ı in tiukuKi Niteligı Konusundaki 

Akreditifin hukuki niteliği konusunda görüş birliği 

yoktur. Bu konuda ileri sürülen görüşler, akreditifi bir 

bütün olarak ele alıp nitelendirenler ve kurumu oluşturan 

bütün ilişkilerı parçalayarak tek tek nitelendirme yapanlar 

olmak üzere iki büyük gruba ayrılabilir (67). 

65) Bu konuda bkz. TEKİNALP, s. 425-426. 

66) TEKİNALP~ s. 425. 

67) GÖĞER, s. 47. 
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i) Akreditifi Bir Bütün Olarak Ele Alıp Nitelendiren 

Görüşler 

İlk grupta yer alan yazarlar akreditifi bir bütün 

olarak ele alıp borçlar hukuku kurumlarından biri ile 

açıklarlar. Ancak akreditifi ve hukuki niteliğini açıklayan 

kurum hakkında da değişik fikirler mevcuttur ( 6 8) • 

Doktrinde hakim olan görüşe (69) göre akreditif bir 

havaledir. Yargıtay da bu görüştedir (70). Akreditifi 

kredi mektubu veya kredi emri olarak açıklayan görüşler 

de (71) hukuki nitelik açısından aynı sonuca ulaşmaktadır 

(72). Çünkü kredi mektubu ve kredi emrinin ortak yönü 

havale hükümlerine tabi olmalarıdır (BK. md. 399/1). 

Buna göre, akreditif amiri havale eden (muhil); 

akreditif bankası havale edilen (muhalunaleyh), lehJar 

ise havale alıcısı (muhalunleyh) durumundadır. Ancak bu 

68) Bu görüşler için bkz. GÖĞER, s. 47-48. 

69) TEKİNALP, s. 321 ve dp. 39 ve 40 da adıgeçen yazarlar. 
YÜKSEL, (Bankacılık Hukuku), s. 192; ZEVKLİLER, A.: 
Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 2. bası, Ankara 
1984, s. 187.; GÖĞER ise bu görüşün sadece tarihi 
bir değer taşıdığı fikrindedir. (GÖĞER, agm, s. 688). 

70) HGK. 4.11.1964 gün ve E. 942/D-T, K. 637; Bu kararın 
eleştirisi için bkz. GÖĞER, agm.; SOMUNCUDĞLU, U.: 
"Akreditif işleminde özellikle Türk ihracat mevzuatı 
açısından yerel (aracı) bankaların ihracatçı 
kar 9 ısındaki hukuksal durumu ve sorumlulukları", 
BATIDER, C. XII, 1983, sa. 1, s. 51-86; Karar metni 
için bkz.ABD.Yıl 1965,sa.3,s.348vd.;Yine Y.TD. 4.7.1980 
gün ve E.3185,K.3644,Kararın metni için bkz.ERİŞ, 
G.: Türk Ticaret Kanunu. C.I, Ticari İşletme ve 
Ticaret Şirketleri, Ankara 1987,s.232-234. 

71) AKYOL,Ş.:Medeni Hukukta Uygulama Örnekleri, 
C.III,(Borçlar Hukuku-Özel Borç İlişkileri),İstanbul 
1985,s.l49;TEK1NALP,s.431,dp.41de adı geçen yazarlar. 

72) TEKİNALP, s. 431. 
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görüşte olan yazarlarca da belirtildiği gibi akreditif 

ile havale arasında benzerlikler olduğu kadar farklılıklar 

da mevcuttur. Ancak bu durum, havaleye ilişkin. BK. md. 

457 vd. hükümlerinin akreditife uygulanmasına engel 

değildir (73). 

Akreditif herşeyden önce bir sözleşme olması 

itibariyle, tek taraflı hukuki işlem ile iki yönlü (çifte) 

yetki verme niteliğindeki havaleden ayrılır. Yine havale, 

havale edene karşı borç yüklemez. Akreditifte ise ödeme 

yapmak, aynı zamanda bankanın borcudur. Ayrıca akreditifte, 

amir ile akreditif bankası arasında, havale yanında, 

vekalet sözleşmesi de vardır. Akretif emri, bu vekalet 

sözleşmesi bakımından bir icab, bankanın akreditifi açması 

ise kabul niteliğindedir (74). 

Akreditif ile havale arasındaki bu farklar ve 

havalenin akreditifin tarafları arasındaki ilişkileri 

tümüyle açaklamakta yetersiz oluşu sebebiyle havale görüşü 

eleştirilmiştir (75). Ancak bu görüşü savunan yazarlara 

göre bu durum havale nitelendirmesini hiç dikkate almayan 

görüşleri haklı kılmaz. Çünkü, "havale nitelendirmesi, 

işleme katılanlar arasındaki ilişkilerin iç bağlantısını 

açıklığa kavuşturmakta ve akreditifin kavram olarak 

anlaşılmasına yardım etmektedir" (76). 

73) TEKİNALP, s. 431. 

74) TEKİNALP, s. 431. 

75) Havale görüşünün eleştirisi için bkz. GÖĞER, s. 49-51. 

76) TEKİNALP, s. 432. 
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ıi) Parçalama Kuramı. 

Parçalama kuramı olarak adlandırılan diğer görüşe 

göre gelişmeler akreditifin havale ile 

aç1klanamayacağını ortaya koymuştur. Akreditif, havaleden 

farklı olarak çifte yetki veren tek taraflı bir hukuki 

işlemden ibaret olmayıp, herbiri ayrı niteliğe sahip 

akitler dizisinden oluşur. Bu akitler arasında ekonomik 

bağ vardır; ancak hukuken biribirlerinden bağımsızdırlar •. 

Bu sebeple, karmaşık bir ilişki olan akreditifin hukuki 

niteliğinin tesbitinde "parçalama kuramı" uygulanmalıdır 

( 7 8) • 

Parçalama kuramı taraftarları arasında da, 

akreditifin içerdiği ilişki sayısı ve bu ilişkilerin hukuki 

niteliği konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür(79). 

Akreditifi oluşturan ilişkilerin dörtlü ayrımına göre, 

akreditif amiri (ithalatçı) . ile lehdar (ihracatçı) 

arasındaki temel ilişki, akreditif şartını içeren satım 

veya eser sözleşmesidir. Akreditif amiri ile akredetif 

bankası arasında, bir görüşe (80) göre konusu iş görme 

olan eser (81), diğerine göre (82) vekalet sözleşmesi 

77) GÖĞER, s. 52; SOMUNCUOĞLU, agm. s. 52-53. 

78) GÖĞER, s. 52-53. 

79) Bu görüşler için bkz. GÖĞER, s. 53-56. 

80) TEKİNALP, s. 435, dp. 60'ta belirtilen yazarlar. 

81) Genel olarak eser ve konusu iş görme olan eser kavramı 
için bkz. TANDOĞAN, (C. II), s. 2-22. 

82) TEKİNALP, s. 435; GöĞER, s. 58; YÜKSEL, (Bankacılık 
Hukuku), s. 195. 
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vardır. 

Akreditif bankası ile muhabir bankanın iç ilişkisi 

hakim öğretide vek~let olarak nitelendirilir (83). Dış 

ilişkide ise, akreditif amiri yönünden ifa yardımcısı 

(84) ve ik~me vekil olarak değerlendiren iki görüş vardır. 

Lehdar açısından akreditif bankası ile mahabir bankanın 

ilişkisi akreditif türüne göre değişir. Dönülebilir ve 

dönülemez akreditifte, muhabir banka akreditif bankasının 

vekilidir. Muha~ir bankanın akreditif alacaklısına karşı 

soyut borç taahhüdü yoktur (85). Ancak asli edimi olmayan 

borç ilişkisi kuramına göre, koruma yükümlerini yerine 

getirmeyen muhabir banka, lehdarın bu sebeple uğradığı 

zararı tazminle yükümlüdür. Teyitli akreditifte muhabir 

banka lehdarın doğrudan borçlusu durumundadır. Her üç 

türde de muhabir bankanın akreditif bildirisini göndermesi 

ile akreditif sözleşmesi oluşur. Bu durumda lehdar 

muhabir banka ve le hd ar - ak re dit i f bankası arasında iki 

ayrı akreditif sözleşmesi olup olmadığı tartışmalıdır. 

Ancak akreditif bankasının 

bankanın dR Jehdaro karşı 

muhabir bankaya, 

ödeme taahhüdü olduğu 

muhabir 

ve bu 

sebeple 1 eh d3 r ı n muhabir bankaya 

ihtiyaçlara 

başvurmasının işin 

yapısına ve pratik uygun olacağı 

belirtilmektedir (86). 

83) TEKİNALP, s. 449. 

84) YÜKSEL, (Bankacılık Hukuku), s. 198. 

85) GÖĞER, s. 55. 

86) GÖĞER~ s. 56-57. 
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Akreditif lehdarının, muhabir banka ve akreditif 

bankası ile olan ilişkisinin, bütün akreditif türlerinde 

BK. md. 17 anla11ında soyut borç vaadi olduğu konusunda 

görüş birliği vardır. Lehdar akreditif mektubunu uygun 

süre içinde reddetmemiş ise akit, yani soyut borç taahhüdü 

niteliğindeki akreditif sözleşmesi in'ikat etmiş olur. 

Kural olarak akreditif bankası lehdara karşı borçludur. 

Ancak teyitli akreditifte, asıl borçlu muhabir banka kabul 

edilmektedir (87). 

ee) Diğer Nakdi Krediler 

Genel kredi açma sözleşmesi ile müşteriye 

açılabilecek nakdi kredi türleri yukarıda açaklananlar 

ile sınırlı değildir. Tip sözleşmelerde bu konuya açıklık 

getiren hükümlere yer verildiğini daha önce belirtmiştik 

(88). İşte sözleşmede açıkça kararlaştırılmasa dahi banka, 

müşterinin ihtiyaç ve talebine göre krediyi, sabit vadeli 

para ödüncü, forfait ve factoring işlemleri ile 

kullandırabilir. 

Kredinin cari hesap şeklinde değil de sabit vadeli 

para 

ödünç 

ödünç 

ödüncü olarak verilmesi halinde, ilişkinin niteliği 

sözleşmesine yaklaşmaktadır. Ancak bu sabit vadeli 

bir genel kredi açma sözleşmesine dayandığından 

taraflar arasındaki ilişki bu temel sözleşmeye göre 

belirlenecek ve sona erecektir. 

87) GÖĞER, s. 56-60. 

88) Bkz. yukarıda, s.14-15. 
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Forfait, mal ve hizmet ihracından doğan müeccel 

alacakların, banka tarafından tahsil edilememesi riskinin 

de üstlenilerek satın alınmasıdır (89). Satın alınan alacak 

genellikle bir kıymetli evraka bağlıdır. Bu halde alacağın 

bağlı olduğu senedin iskontosu söz konusu olduğundan, 

işlemin hukuki niteliği, iskonto için ileri sürülen 

görüşlere göre tespit olunacaktır (90). 

Factoring de esas itibariyle alacak satın alınması 

niteliğindedir. Ancak fotfaitten farkı, daha çok vadeli 

tüketim malları satan işletmelerin satışlarından doğan 

alacakların satın alınması ve bu alacakların tahsili için 

gerekli takip işlemlerini de kapsamasıdır (91). 

Yasal bir engel olmamasına karşılık Türk bankacılık 

uygulamasında forfait ve factoring şeklinde kredi 

açılmasına rastlanmamaktadır. Esasen standart genel kredi 

açma sözleşmelerinde, kredinin bu şekillerde kullanılmasına 

ilişkin hükümlere yer verilmez (92). 

b) Gayri Nakdi Krediler 

aa) Genel Olarak 

Gayri nakdi krediler bankanın, müşterisinin girdiği 

bir ilişkide yükümlerini yerine getireceğine, aksi halde 

89) TEKİNALP, s. 363-364. 

90) Bu konuda bkz. yukarıda s.21-23. 

91) TEKİNALP, s. 365. 

92) Forfait ve factoring işlemi ile kredi verilmesi 
konusunda bkz. TEKİNALP, s. 363-366. 



37 

doğacak zarardan bizzat sorumlu olacağına dair ilişkinin 

karşı tarafına taahhüdde bulunmak suretiyle, nakdi bir 

ödeme yapmaksızın · müşterisine sağladığı kredilerdir. 

Bankalar Kanunu 38. maddesinde, gayri nakdi kredilerin 

teminat mektupları, kefaletler, aval, ciro ve kabuller 

gibi değişik şekillerde olabileceğini belirtmiştir. Madde 

metninde sayılan gayri nakdi krediler uygulamada en çok 

kullanılanlardır. Bu kredilere, bankanın, gerçekleşebilecek 

bir riskin ortaya çıkaracağı zararı üstlenme yükümlülüğü 

altına girmesinden hareketle "sorumluluk kredisi 11 (93), 

" y ü k ü m l ü l ü k k r e d i s i '' ( 9 4 ) y a da b u k r e d i l e r i n üç ün c ü k i ş i y e 

taahhüd edilmiş garantiler olması itibariyle "banka 

garantileri" (95) de denilmektedir. 

bb) Teminat Mektubu Kredisi 

aaa) Genel Olarak 

Teminat mektubu kredileri günümüzde önemli bir 

kullanım alanına sahiptir ( 9 6 ) • Buna paralel olarak 

bankalar, hazırladıkları tip kredi açma sözleşmelerinde 

kredinin teminat mektubu şeklinde kullanılmasına ilişkin 

ayrıntılı hükümlere yer vermektedir(97). 

93) TEKİNALP, s. 367, dp. 34'de belirtilen CANARİS. 
94) TEKİNALP, s. 367, dp. 35'de belirtilen GUGGENHEİM. 
95) TEKİNALP, s. 368, dp. 37'de belirtilen SCHÖNLE. 
96) Teminat mektubunun uygulama alanın genişlemesi ve 

tercih edilmesinin sebepleri hakkında bkz. BARLAS, 
N.: Türk Hukuk Sisteminde Banka Teminat Mektupları, 

İstanbul 1986, s. 1-2. 
97) Bkz. Ek.md.19 
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Türk Hukukunda teminat mektubunun yasal tanımı 

yoktur. Doktrinde AKY.l\ZAN, teminat mektubunu "Borçlunun 

alacaklıya karşı üzerine aldığı bir edimi yerine 

getirmem3si halinde, belirli bir miktar parayı alacaklının 

ilk talebinde ona derhal ödemeyi kabul ve taahhüd ettiğine 

dair bir banka tarafından verilen mektuba, banka teminat 

mektubu denir." şeklinde tanımlamıştır (98). 

Diğer gayri nakdi kredilerde olduğu gibi banka 

açtığı krediyi teminat mektubu vererek kullandırdığında 

nakdi bir ödeme yapmaz. Sadece müşterinin (lehdarın) 

teminat alana (muhataba) olan bir borcunu yerine 

getirmemesi halinde, kendisinden yazılı olarak talep etmesi 

üzerine muhataba mektup bedelini ö~eyeceğini taahhüd eder. 

Genellikle teminat mektupları bu ödemenin "protesto 

çekilmesine, borçlunun rızasına, mah~e~e kararına gerek 

kalmaksızın" yapılacağı kaydını içerir. Böylece banka, 

muhatabın müşterisiyle belli bir sözleşme y3pmasın1 veya 

teminat mektubunun türüne göre (99) belli bir olanaktan 

98) AKYAZAN, S.: Banka ve Ticaret Hukuku İle İlgili 
İncelemeler, Yargıtay Kararları, Kanuni Mevzuat, 
Ankara 1972, s. ı. Bu tanım ve genel :ılarak teminat 
mektubunun tanımlanması konusunda bir değerlendirme 
için bkz. BARLAS, s. 7-9. 

99) Teminat mektubunun türleri ve sağladığı olanaklar 
konusunda geniş bilgi için bkz. BARLAS, s. 13-25; 
REİS0ĞLU, S.: Banka Teminat Mektupları ve 
Kontragarantiler, 2. baskı, Ankara 1990, s. 66-
68; PAMUKÇU, i.i.: Bütün Yönleri İle ve Çeşitli 
Örneklerle Teminat Mektupları, Ankara 1976, s. 
29-40; REİS0ĞLU, S.: Garanti Mukavelesi, Mahiyeti, 
Unsurları, Benzeri Müesselerden Tefriki, Hüküm 
ve Neticeleri, Ankara 1963, s. 92-93. 
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yararlandırmasını sağlamak için itibarını (kredisini) 

müşterisi lehine tahsis etmektedir. 

Ancak müşteri muhataba karşı yükümlülüklerini 

hiç veya gereği gibi yerine getirmez ise, muhatab:ı.r+":·ilk 

talebi üzerine bankanın derhal ödemede bulunması iht·imali 

daima mevcuttur. Bu özelliği sebebiyle teminat mektubu 

batı bankacılığında "muhtemel borçlanma kredisi" olarak 

nitelendirilmektedir (100). 

Dolayısıyla teminat mektubu verilmesi sad~Ge- bir 

banka hizmeti değil aynı zamanda kredi açma sözleşmesinin 

~onusunu oluşturabilecek bir kredi işlemi niteliğindedir 

(101). Ancak teminat mektuplarının müşterinin önceden 

bedelini nakit olarak yatırması karşılığında düzenlenmesi 

de mümkündür (102) .Esasen tip kredi açma söleşmelerine, 

müşterinin bankaca görülecek lüzuTI üzerine mektup bedelini 
·::, .. ;,. 

"kısmen veya tamamen yatırmayı" taahhüd ettiğine dair 

hükümler konulmaktadır.Mektup bedelinin belli bir \oran~riın 

vey9 tamamının, yada 

tarafından ka~ul 

başlangıçta 

edilmesi üzerine 

mektubun 

bankayla 

muhatap 

muhatap 

arasında sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra müşteri 

tarafından bankaya yatırılarak bloke edilmesi ihtimalletine 

göre mektubun kredi niteliği değişiklik gösterir (103 . 

100) 
101) 

102) 

103) 

YÜKSEL, (Bankacılık Hukuku), s. 322. 
PAMUKÇU, s. 5; BARLAS, s. 8-9; ONUR, s. 85 1 OMAĞ, 
S.: Banka . Teminat Mektupları~ın Mahiyeti ve 
Hükümleri", BATİDER, C. VI-, 1971, sa,3 s. 325-
326. 
Teminat mektuplarının kredi (karşılık) yörrUnden 
sınıflandırılması için bkz. PAMUKÇU, s. 36. 
PAMUKÇU, s. 37. 
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Kredi sağlama niteliği yönünden bir uçta müşterin herhangi 

bir nakit yatırmasına ve teminat göstermesine gerek olmayan 

tek imzalı açık kredi şeklinde verilenler; diğer uçta 

bedelinin tamamı başlangıçta yatırılanlar yer alır. 

Teminat mektubu, taraflarını taahhüd altına giren 

(genellikle bir banka) ile garanti alan muhatabın 

oluşturduğu şahsi teminat sağlayan bir sözleşmedir(l04). 

Bankaca dJza~lenen ve şube yetkililerince imzalanarak 

muhataba iletilen mektup, muhatap ka~ul edinceye kadar 

icap niteliğindedir. Muhatabın açık veya eline geçtiği 

halde uygun sürede reddetmemesi gibi zımni kabülü ile 

taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur (105). Bu sözleşme 

uyarınca banka genellikle, muhataba karşı, lehdarın borcunu 

gereği gibi yerine getirmemesi rizikosunu üzerine alarak 

tek taraflı bir yükümlülük altına girmiş olur. Hemen 

belirtelim ki garanti sözleşmesi niteliğinde düzenlenen 

teminat mektuplarında mutlaka bir şahsın (lehdarın) 

fiilinin taahhüd edilmesi gerekmez. Muhatabın belli bir 

teşebbüsünün sonucunda elde edeceği gelirin, belirlenen 

miktarda gerçekleşmemesi halinde farkın ödeneceği 

taahhüdünü içeren, saf garanti sözleşmesi (106) niteliğinde 

104) BARLAS, s. 26; REİSOĞLU,( Teminat Mektupları) s. 
35. 

105) Teminat mektubunun tarafları ve kurulması hakkında 
bkz. REİSOĞLU, (Teminat Mektupları), s. 35-46. 

106) Saf garanti sözleşmesi için bkz. TANDOĞAN, 

II) s. 805 vd. 

( C . 
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teminat mektubu da düzenlenebilir. Bu halde muhatabın 

yapmaya teşvik edildiği teşebbüste, lehdarın bir yararı 

olacaktır. 

Mektubun muhatapça kabulü ile kurulan teminat 

sözleşmesine lehdar taraf değildir (107). Ancak bu sözleşme 

ile muhataba şahsi teminat verilmesi genellikle banka 

ile lehdar (müşteri) arasında daha önce kurulmuş bir kredi 

açma 

ile 

sözleşmesine dayanır. Kredi açma 

banka arasındaki teminat mektubu 

sözleşmesi, müşteri 

verilmesi şeklinde 

kullanılan· krediye ilişkin akdi ilişkiyi belirler. 

bbb) Teminat Mektubunun Hukuki Niteliği 

Banka teminat mektuplarının hukuki niteliği konusundaki 

görüşler, garanti ve kefalet sözleşmesi olarak başlıca 

iki gruba ayrılır. Kabul edilecek görüşe göre 

muhatap arasındaki 

(müşterisine) rücuuna 

gösterecektir. 

ilişkiye ve 

uygulanacak 

ba'lkanın 

kurallar 

banka ile 

lehdara 

farklılık 

i) Nitelendirmenin Önemi ve farklı Sonuçları 

Herşeyden önce kefalet sözleşmesi BK. md. 483-503 

te, yasa koyucu tarafından düzenlenmiştir. Teminat 

mektubunun kefalet olarak kabulü halinde bu hükümlere 

tabi olacaktır. Garanti sözleşmesi kefaletin aksine Borçlar 

Kanunu'nda düzenlenmemiş, kendine 

107) 3ARLAS, s.28 REİSOĞLU (Teminat Mektupları) s.35-36 

1 
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özgü yapısı olan sözleşmelerdendir (108). Bu itibarla 

teminat mektubu kefalet olarak nitelendirildiği taktirde, 

BK. md. 484 uyarınca sözleşmenin yazılı şekilde yapılması 

v e ·b a n k a n ı n sorumlu alacağı azami miktarı 

kur,Jlan 

içermesi 

kefalet 

Garanti 

gereklidir. 

sözleşmesinin 

Bu teminat 

geçerlik 

mektubu 

(sıhhat) 

ile 

şartıdır. 

sözleşmesi olarak kabul edilirse yazılı şekil zorunlu 

olmayıp, şekil serbestisi vardır. Uygulamada teminat 

mektupları yazılı olduğundan iki görüş bu açıdan farklı 

sonuç doğurmaz. Ancak azami miktar teminat mektubunda 

belirlenmeyebilir veya unutulabilir. Bu halde nitelendirme 

önem kazanacak (109) ve kefalet sözleşmesinde mektup 

geçersiz 

olacaktır. 

sayılacak, garanti sözleşmesinde ise geçerli 

Kefalet sözleşmesinde kefilin borcu yeni bir borç 

olmakla (BK. md. 485) varlığı ve geçerliği asıl barca 

bağlıdır. Buna karşılık garanti sözleşmesinde garanti 

verenin bağımsız bir yükümlülük altına girmesi sözleşmenin 

108) TA~DOĞAN, (C. II) s. 489, Türk-İsviçre Hukukunda 
baskın görüş BK. md. llO'da düzenlenen başkasının 
fiilini taahhüd ile garanti sözleşmesinin aynı şey 

olduğu yolundadır. Türk Yargıtayı da bu görüştedir. 
Başkasının fiilini taahhüd ile garanti sözleşmesinin 
ilişkisi konusunda bkz. TANDOĞAN, (C. II) s, 487-
852; REİSOĞLU (Garanti Mukavelesi), s. 44-53. 

109) BARLAS, s, 28, REİSOĞLU (Teminat mektupları), s. 
32. 
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unsurlarındandır (110). 

Bağımsızlık akdin başka bir akdin veya borcun 

varlığına, geçerliliğine, devamına, dava ve takip 

edilebilir olmasına bağlı olmamasını ifade eder (111). 

Bu farklılıkarı her iki sözleşmenin 

sonuçları itibarıyle genişletmek mümkündür (112). 

ii) Nitelendirmede Kullanılan Kıstaslar 

hüküm ve 

Garanti sözleşmesi ile kefaletin .. ayrımında 

kullanılmak üzere doktrinde bir çok ölçüt önerilmektedir 

(113). Biz burada ayrıma elverişliliği ge~ellikle kabul 

edilmiş kıstaslar üzerinde kısaca durmakri yetineceğiz. 

110) 

1 1 1 ) 

11 2 ) 

113) 

l ) A slilik-F er'ilik K.ıstası 

Garanti sözleşmesi ile kefalet arasındaki en önemli 

Garanti sözleşmesinin baöımsızlik unsuru ve 
unsurları için bkz.TANDOGAN, (C.II), s.809-
REİSOĞLU, (Garanti Mukavelesi), s.9-25. 

diğer 
818; 

T A N DOĞA N , ( C • II ) , s • 8) 2 ; REİSOĞLU, (Teminat 
Mektupları), s.19; REİSOGLU, 
s.19-20; BARLAS,s.28. 

(garanti Mukavelesi), 

Nitelendirmeye göre farklı sonuçlar hakkında daha 
geniş bilgi için bkz~BARLAS, s.28-33; RtiSOĞLU, 
(Teminat Mektupları), s.32ı34; REİSOĞLU,(Garanti 
Mukavelesi),s.93-94; Garanti sözleşmesini başkasının 
fiilini taahhüd ile özdeş olarak nitelendiren 
gôrüşten hareketle kefaletten faiklılıkları· 
konusunda bkz. ZEREN,Y.;"Banka teminat mektuplarının 
hukuki mahiyeti ve hacizlerinin caiz olup olmadığı 
meselesi", ABD, sa.5,s.869, genel olarak kefaletle 
garanti sözleşmesini farkları için bk·z, ·TANDOĞAN
(C.II), s.818-820; REİSOĞLU (Garanti Mukavelesi), 
b.66-68. 

Ayrımda kullanılan kıstaslar hakkında geniş b!lgi 
için bkz. TANDOĞAN, (C.II), s.820., vd., TANDOGAN
H.; Garanti Mukavelesi Mahiyeti ve benzeri Hukuki 
Münasebetlerden Tefriki, Ankar~ 1959, s.19 vd.; 
(Garanti Mukavelesi),s.66 vd.; BARLAS, s.33 vd. 
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farklılık garanti sözleşmesinin asli (bağımsız) olmasına 

karşılık, kefaletin feri nitelik taşımasıdır (114). 

Gerçekten, kefalet sözleşmesi, kefaletle temin 

edilen borcun mevcut, geçerli ve dava edilebilirliğine 

bağlıdır(l15). Garanti sözleşmesi ise garanti edilen borcun 

varlığına ve geçerliğine tabi olmadığı gibi üçüncü kişinin 

ec!iminin temininden başka sonuçlarda bu sözleşmenin 

konusunu oluşturabilir. Kefalete en yakın olan üçüncü 

ki~inin edimini taahhüd şeklindeki garanti sözleşmelerinde 

de bu bağımsızlık mevcuttur ( 116). Teminat mektuplarının 

hukuki niteliğinin tesbitinde aslilik ferilik kıstası 

önemli bir yere sahiptir (117). Bankanın mektup ile 

muhataba sağladığı teminat, müşterinin (lehtarın) muhataba 

olan borcuna bağlı ise aksi halde 

sözleşmesi 

ilişkisinin 

söz konusudur. 

kefalet, 

Taraflar 

şartları, hükümleri ve 

arasındaki 

kapsamına 

garanti 

teminat 

ilişkin 

mektupta yer alan düzenlemeler bu konuda hareket noktasını 

teşkil edecektir. Ba_nkanın teminat mektubu ile, l .ehta.rın 

muhataba olan borcunun sınırlarını a~acak şekilde 

nitelik bir ~ükümlülük altına girmesi bağımsız as 1 i : 

taşıdığına ve mektubun garanti sözleşmesi 

ı ı.:. ·. 

115 ' 

116 \ 

117) 

T ..\\DOĞ .~ \'. 
Muka, el esi .' , 
327,329. 

(c.11'. 
s.76; 

s.8:0: RE!SOĞLU. ' Garanti 
8 .-\RL.-\S, s. 3.:;: OMAĞ. agm., s. 3::6-

TA\DOĞA\, ( C.II ) , s.820: TA\:DOĞA\:, 
Mukavelesi), s.19:REİSOĞLU, 
Mukavelesi),s.76; BARLAS, s.34. 

TA\DOĞAN, (C.II), s.820. 

·'. Garanti 
'. Garanti 

Aksi görüş için bkz. TA\DOĞ-\\J. (C.I! '.·, s.820. dp. 
54 ,e BARLAS, s.34, dp. l26'da anılan REiCHWEİ\. 
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olarak nitelendirilmeşine karine oluşturur (118). Örneğin 

b an k a , e d i m i t em i n e d i 1 e n 1 e hd a r ı n ( mü ş t e r i n i n ) s o r u m 1 u 

olmadığı bazı hallerde de yükümlülüğünün olduğunu kabul 

etmiş veya muhatabın 1 eh dar (müşteri ) i 1 e girdiği i 1 iş kide 

hiç bir şekilde zarara uğramayacağını taahhüd etmiş ise, 

asıl ilişkiden baöımsız bir garanti sözleşmesi olduğu 

söylenebilir (119). Def'i ve itirazlardan tamamen feraget 

edildiğine 

sözleşmesinin 

dair hükümlerin 

varlığına işaret 

bulunması 

eder 

da 

(120). 

garanti 

Teminat 

mektuplarında yer verilen "protesto- çekilmesine, hüküm 

alınmasına ve lehdarın rızasına gerek kalmaksızın ilk 

yazılı talep üzerine derhal ve gecikmeksizin ödeme" 

kaydının bankanın taahhüdünün bağımsızlığı sonucunu doğurup 

doğurmayacağı konusu tartışmalıdır. Bazı yazarlara (121) 

göre böyle bir kayıt bankanın asıl borcun yerine getirilip 

getirilmediğini araştırmaksızın ve asıl borçluya 

11 B ) 

119' 

l 20' 

l 2 l ' 

T,~!\:DOĞA"l, (C.II), s.827-823: REİSOĞLU, 
Mukavelesi\, s.80-81: BARLAS. s.3l1. 

TANDOĞA\:, (C.II), s.827-828. 

T.J.\DOĞ.J.\:. 'C.II ·, s.824: BARLJ.S. s.35. 

(Garanti 

T.J.\:DOĞA\, 1,C.II;, s.824; T::Kİ\ıALP. s.381: KÜNEY, 
s.552: Yargıtay da bu görüştedir. Yargı ta~ 
13.12.1967. E.1966/16, K. 1°67'7, ıR.G. 5.4.1968. 
sa.12867), yine 11.6.1969 gün ve E.1969 4, K.1969 1 6, 
~R.G. 3.10.1969, sa. 1331~'; sayılı İBK.ile bu 
görüşüne istikrar kazandırmıştır. Metinler için 
bkz. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları, Hukuk, 
C.5, ._1967-1980), 2.bası, .l.nkara 198!+, s.414-417, 
483-497; AKYOL, (Uygulama drnekleri), s.173-195; 
OMAĞ, bu halde teminat mektubunda kefalet -.anında 
garanti taahhüdü mahiyetinin oldu§u, şekil ve azami 
meblağ bakımından kefalet diğer hususlarda garanti 
sözleşmesi hükümlerinin tatbiki gerektiği 

görüşündedir. (OMAĞ, agm. s.~27'. 
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ait def'ileri ileri sürmeksizin ödemede bulunmasını 

gerektireceğinden, borcun asli nitelikte olduğuna ve 

garanti sözleşmesinin varlığına kanıt oluşturur. Bu görüşe 

katılmayan yazarlara (122) göre ise bu kayıt teminat 

mektubunun garanti sözleşmesi olduğunu göstermez. Çünkü 

söz konusu kayıtla banka, def'ilerden feragati değil, 

iş ve ticaret hayatının gerektirdiği çabukluk ve 

güvenilirlik düşüncesi ile araştırma yapmadan ilk talepte 

ödeyeceğini taahhüd eder (123). 

2) Menfaat Kıstası 

Garanti sözleşmesinde, garanti verenin garanti 

alanı, belli bir hareket tarzına veya teşebbüse yöneltmekte 

doğrudan menfaati vardır (124). Kefaletde de temin edilen 

bocun alacaklısını, lehine kefil olunanla sözleşme yapmaya 

sevketme amacı güdülebilir. Ancak kefilin bu sözleşmenin 

yapılmasında doğrudan doğruya bir yararı yoktur. Bu 

sebep 1 e as l il i k - feri 1 i k k 1· s tas 1 n 1 n söz 1 eşmenin nitel iğini 

12 3 1 

124) 

RE.İSOĞLU, Garanti Mukavelesi'.~ s.98: Yazar 1990'da 
~ayımlanan "Banka Teminat Mektubları ve 
t<ontrgarantiler" adlı eserinin ikinci baskısında 
.s.7,30), bu tür kayıtlar nedeniyle teminat mektubu 
\eren banka ile muhatap arasındaki ilişkinin kefalet 
değil garanti sözleşmesi olarak kabul edildiğini 
belirtmekle birlikte kendi görüşünü 
açıklamamıştır.Bu sebeple görüşünü değiştirmediğini 
söyleyebiliriz; BARLAS. s.37. 

Bu konuda ve qenel olarak aslilik- ferilik. kıstası 
hakkında geniş bilgi için bkz. T.J.'\:DOĞAN, (C.II), 
s.820 vd.; REİSOĞLU, (Garanti Mukavelesi), s.76 
vd.; BARLAS, s.34 vd. 

TA\JDOĞAN. (C.II), s.828; REİSOĞLU, (Garanti 
Mukavelesi ), s.81; BARLAS, s.37. 
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tesbitte yeterli olmadığı hallerde menfaat kıstasından 

yararlanılabilir (125). Genellikle teminat mektubu veren 

bankanın komisyon alacağı dışında muhatabın lehdarla 

sözleşme yapmasında doğrudan yararı yoktur. Dolayısıyla 

bu kıstasın uygulanması, teminat mektubunun kefalet olarak 

nitelendirilmesine gerekçe oluşturur (126). 

3) Kişiye Yönelik İlgi Kıstası 

Bu kıstasa göre teminat veren, borçlunun kişiliğini 

dikkate alarak, onun borcunu ödeyeceğini tekeffUI ediyorsa 

kefalet: belirli ve objektif bir sonucun gerçekleşeceğini 

temin ediyorsa garanti sözleşmesinin varlığından bahsedilir 

: 127). Teminat mektubunda banka açısından ön plana çıkan, 

muhatabın teşebbüsü ve ona karşı temin edilen objektif 

sonuç değil~ lehdarın kişiliğidir. Bu sebeple kriterin 

uygulanması genellikle teminat mektuplarının kefalet 

sözleşmesi olarak nitelendirilmesi sonucunu do~urur (128). 

Yukarıda kısaca değinme:e çalıştığımrz tüm 

!< r i t e r l e r i n u : g u l a n m a s ı h a l i n d e d a h i s o m u t o l•a y d a t em i n a t 

125 T~\DOĞ~\. :c.II'.. s.828 ve dp. 79'da belirtilen 
~azarlar: BARLAS, s.37: OMAĞ. agm. s.327-328.329. 

126 REİSOĞLU, (Garanti Mukavelesi\. s.98; OMAĞ. agm. 
s.328: TA\DOĞA~, teminat ~ektuplarında bankanın 
le~darın ediminde doğrudan doğruya menfaati 
olmadığından bu kıstastan söz konusu mektupların 

ı ..., '"'.'' 
.:.. 1 

128' 

garantı fözleşmesi olarak nitelendirilmesinde 
yararlanıla.ı,ayacığını beli!.'tmekle, bu kıstasın 

uygulanması halinde teminat mektubunun kefalet 
olarak nitelendirileceği sonucuna ulaşmaktadır 

-TA~DOĞAN, (C.II), s.828, dp. 80.-

REİSOĞLU, ,Garanti Mukavelesı', s.99. 

B~Rlıl.S. s.38. 
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mektubunun niteliği tesbit edilemiyebilir. Bu durumda 

gerektiği ilişkinin kefalet olarak nitelendirilmesi 

doktrinde genellikle kabul edilmektedir (129). Ancak bu 

sonucun gerekçesi konusunda yazarlar arasında görüş birliği 

yoktur. Bazı yazarlar (130) bu sonuca, borçlunun (bankanın) 

kefalette daha fazla korunduğu gerekçesinden hareketle 

ulaşırlar. Bir kısım yazarlar (131) ise şüphe halinde 

·kefaletin kabulünü, aksi halde hakimin tarafların kefaletin 

geçerlik şartlarına ilişkin emredici hükümleri bertaraf 

etmelerine yardım etmiş olacağı, bunun önüne geçilmesi 

gerektiği düşüncesine dayandırmaktadır. 

129) 

130) 

131) 
132) 

ii) Teminat Mektubunun Hukuki Niteliiji Konusundaki 

Görüşler 

1) Kefalet Sözleşmesi Görüşü 

Doktrinde bazı yazarlarca (132) benimsenen ve 

REİSOĞLU, (Garanti Mukavelesi) 
(C.II), s.832; BARLAS, s.39; OMAĞ, 
REİSOĞLU, (Garanti Mukavelesi), 
330. 

s. 88; TANDOĞAN 
agm.s.330. 
s.88; OMAĞ, agm. 

TA~DOĞAN, (C.II), s.832; BARLAS, s.39. 
ONUR. s.88; REİSOĞLU, (Garanti Mukavelesi), s.102 
vd. Yazar, "Banka Teminat Mektupları ve 
Kontgarantiler" adlı eserinin 1990 tarihli 2. ve 
en son baskısında konuyu mektupların garanti 
sözleşmesi olarak nitelendirilemsi esasına uygun 
olarak incelemiş olmakla birlikte, kendi görüşnün 
bu yönde oldu~unu belitmemiştir. Bu nedenle teminat 
mektuplarinın uygulamada garanti sözleşmesi olarak 
nitelindirilmesinin artık kökleşmiş görüş olması 
itibariyle (s.8) açıklamalarını garanti sözleşmesine 
göre yapmakla bilikte görüşün □ deOiştirmediğini 
söylemek yanlış olmayacaktır. Yazarın aynı yöntemi 
kullandığı kitabının 1983 tarihli ilk baskısında 
görUşUnü değiştirmediği konusunda bkz. BARLAS, 
s.~O, dp.155. 
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Yargıtayın eski kararlarında (133) yer verilen görüşe 

göre teminat mektubu kefalet sözleşmesi niteliğini 

haizdir.Çünkü banka, teminat mektubu ile muhatabın hiç 

bir şekilde zarara uğramayacağını değil, lertı arın borçunu 

ifa etmemesi halinde mektuptaki bedeli öde~eceğini taahhüt 

etmektedir.Mektuplarda genellikle yer verilen ilk talebde 

ödeme taahhüdü de bankanın sadece ödeme anında def'i 

ve itirazda bulunmayacağı anlamını ta~ır. 

2) Garanti Sözleşmesi Görüşü 

Yargıtayın yerleşik içtihadı (134) ile halen 

uygulamada baskın olan ve bazı yazarlarca (135) da kabul 

edilen görüşe göre teminat mektupları garanti sözleşmesi 

niteliğindedir. Yargıtay 13.12.1967 tarihli İçtihadı 

Birleştirme Kararının gerekçe kısmında olaya konu 

mektubun garanti niteliğinde olduğunu belirtmekle beraber 

sonuç 

133) 

134) 

135) 

kısmında hukuki niteliğe ilişkin görüş 

Y.TD. 23.1.1968 gün ve E. 67/1558, K.400 -AKYAZAN, 
(incelemeler) s.177-178- ; Y.TD. 30.4.1959 gün 
ve E. 892, K •. 1218; YTD. 6.12.1959 gün ve E. 58, 
K.377 -TANDOĞAN (Garanti Mukavelesi), s.35, dp.129.-

Y.TD. 5.6.1968 gün ve E.66/ 4413, K.3495 
AKYAZAN,(Banka Cari Hesapları), s.178-, Y.TD. 
20.11.1969 gün ve E.3352, K.5500, -AKYAZAN, 
(İnclemeler),s.184-; Y.HGK. 21.7.1981 gün ve E.11-
1941, K.560- REİSOĞLU, (Teminat Mektupları), 
s.B,dp.13- Y.HGK. 27.10.1982 gün ve E. 1979/11-
1915, K.1983/865 (YKD. Mayıs 198 ,C.IX, sa.5,s.653); 
Y.TD. 17.5.1983 gün ve E. 1983/2462, K.1983/2717 
(YKD. Eylül 1983, C.IX, sa.9, s.1338) ayrıca bkz. 
BARLAS, s.41, dp. 159 da belirtilen diğer kararlar. 

BARLAS, ·s.41, dp.160 ta belirtilen yazarlar; 
TEKİNALP ise Yargıtayın 11.6.1969 tarihli İBK. 
ile teminat mektuplarının garanti sözleşmesi olarak 
kabul edildiğini ve hukukumuz açısından konunun 
i h t i l a fl ı o l m a k t an ç ı k t ı ğ ı n 1 b e l i r t m i ş , bu k o nU da 
ayrıca değerlendirme yapmamıştır (TEKİNALP, s.376). 
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açıklamamıştır. Mahkemeler bu karara rağmen . teminat 

mektuplarını kefalet olarak nitelendiren kararlar vermeye 

devam etmişlerdir. Bu sebepleYargıtay 11.6.1969 tarihli 

İçtihadı Birleştirme Kararında uzun bir gerekçeden sonra 

sonuç bölümünde" azılı istek üzerine, derhal ve her hangi 

bir itiraza veya hüküm istihsaline mahal kalmaksızın 

ödemekte bankanın borçlu ile birlikte müşterek ve 

müteselsil kefil sıfatıyla zamin olduğuna dair bankalar 

tarafından gümrük vergisi borçlusu lehine ve fakat borçlu 

ile değil de diğer şahıslarla yapılan bir akte dayanarak 

gUnnrük idaresine verilen teminat mektuplarınınmahiyet 

itibariyle Borçlar Kanunun 110.maddesinde sözü edilen 

üçüncü şahsın fiilini taahhüt niteliğinde bir garanti 

akdi olduğuna ve garanti veren bankanın alacaklı gümrük 

idaresinin bu nedenle ödediği parayı fiili taahhüd edilen 

üçüncü şahıs mevkiindeki muvakkat ithalatçıdan rücuan 

isteyemiyeceğine" karar vermiştir (136). 

Karar 1 n sonuç kısmında ilk tal epde ödeme taahhüdüne 

ilişkin ibareye dayanılarak mektubun garanti sözleşmesi 

olduğu sonucuna varılmakla uygulamada teminat mekupları 

genellikle bu ibareyi taşıdığından mahkemelerce garanti 

sözleşmesi olarak nitelendirilmektedir. 

136) Bu ve 13.12.1967 tarihli İBK •. için bkz.yukarıda 
s.45, dp. 121 de belirtilen eserler. 

137) TANDOĞAN, H. : "Bankaların verdikleri 
mektupların;n hukuki mahiyeti': 11. Ticaret 
Hukuku Haftası, s.791-819, Ankara 1962; 
s.47; OMA~, agm. s.330. 

teminat 
ve Banka 

BARLAS, 
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3) Ayrımcı Karma Görüş 

Bu görüşü savunan yazarlara göre (137} esasen 

bütün teminat mektuplarını kapsayacak şekilde bir 

nitelendirme yapmak hatalıdır. Her somut olayda verilmiş 

bulunan teminat mektubu incelenerek niteliğinin tesbiti 

gerekir. Ancak belirli tip ve türde teminat mektupları 

benzer şekilde düzenlendiğinden her türün genellikle haiz 

olduğu hukuki niteliği tesbit mümkündür (138). 

İlk talepde ödeme kaydını içeren teminat 

mektuplarında bu kayıt nedeniyle (139) bankanın, kusursuz 

imkansızlık halinde dahi muhataba ödeme yapması 

gerektiğinde, kefaletle birlikte garanti sözleşmesinin 

iç içe olduğu karma nitelikli teminat mektupları söz konusu 

olur. Buna göre genellikle ilk talepde ödeme kaydını 

içermeleri itibariyle petrol dairesine, Türk Turing ve 

Otomobil Kurumuna hitaben verilen banka 

137) TANDOĞAN, H. . ; Bankaların verdikleri 
mektuplarının hukuki mahiyeti, II. Ticaret 
hukuku haftası, s.791-819, Ankara 1962; 
s.47; OMAĞ, agm. s.330. 

teminat 

teminat 
ve banka 

BARLAS, 

138) TANDOĞAN, (Hukuki Mahiyeti) , s.818; BARLAS, s.46. 

139) BARLAS'a göre teminat mektubunun kefaletle birlikte 
garanti sözleşmesinin iç içe olduğu karma niteliğe 
sahip olduğunu kabul etmek için ilk talepde ödeme 
kaydına dayanmak doğru değildir. "Esas itibariyle 
kefalet niteliği taşıyan teminat mektubunda banka, 
asıl borç ilişkisi mevcut veya geçerli olmasa bile 
muhataba ödemede bulunacağını da açıkca taahhüd 
etmişse veya bankanın taahhüdünün yorumundan zorlama 
yapmaksızın böyle bir sonuç çıkarılabiliyorsa bu 
takdirde kefaletle birlikte garanti sözleşmesi 
özelliği taşıyan bir karma akit niteliğinden söz 
edilebilir."(BARLAS, s.47). 
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mektupl_arı ile petrol ve tekel bayileri lehine verilen 

mektuplar bu niteliktedir (140). Mahkemeler ve icra 

dairelerine hitaben verilenler ile ilk talepde derhal 

ödeme kaydını içermeyen ve yalnızca bir para borcunun 

ödenmesi taahhüdünden ibaret olan teminat mektupları 

genellikle sadece kefalet sözleşmesi niteliğini taşır 

(141). Bir işlemin geçerliğinin temin edildiği mektuplar 

ise garanti sözleşmesi niteliğini haizdir (142). 

Esasen doktrinde teminat mektuplarının kefalet 

veya garanti sözleşmesi niteliğinde düzenlenebileceği, 

bu sebeple her somut olayda mektubun metni ve tarafların 

gerçek ve ortak amaçları (Bk. md. 18) dikkate alınarak 

hukuki niteliğin tesbitinin doğru olacağı genellikle kabul 

edilmektedir (143). 

4) Kendine Özgü (Suigeneris) Sözleşme Görüşü 

Bu görüş doktrinde AKYAZAN (144) 

savunulmuştur. AKYAZAN'a göre "Teminat 

tarafından 

mektubunda 
--- --- --·-·-- -

belirlenen bedeli muhataba ödeyen bankanın, alacaklının 

140) 

141) 

142) 

143) 

144) 

TANDOĞAN, (Hukuki Mahiyet), s.818. 

TANDOĞAN, (Hukuki Mahiyet), s.819; BARLAS, s.46. 

TANDOĞAN, (Hukuki Mahiyet), s.819; BARLAS, s.46. 

AKYOL, (Uygulama Örnekleri), s.198; REİSOĞLU, 
(Garanti Mukavelesi), s.97; OMAĞ, agm. s.330; 
BARLAS, s.44; YÜKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), 
s.49; YÜKSEL, (Bankacılık Hukuku), s.321,327; ZEREN, 
agm. s.869; TEKİNAY, 5./ AKMAN,S./ BuRCUOĞLU, H./ 
AL TOP, A. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C .1, 
5.Bası, İstanbul 1985, s.310-311; KÜNEY, s.552. 

AKYAZAN, (İncelemeler), s.12. 
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haklarına halef olamıyacağı ve borçluya ait def'ileri 

ileri sürme hakkından yoksunluğu, teminat mektuplarının 

mahiyet ve muhtevaları icabından olduğu da göz önünde 

tutulursa, bunlara bağımsız bir nitelik ve özellik 

tanımanın daha uygun olacağı kabul olunmak gerekir". Bu 

sebeple teminat mektupları "kefalet ve garanti akitlerinin 

karması, nevi şahsına münhasır bir teminat müessesesi" 

olarak kabul olunmalıdır (145). 

cc) Kabul Kredisi 

Bankanın kredi açma sözleşmesi ile açtığı krediyi 

müşteri kabul kredisi olarak kullanabilir. Kabul kredisinde 

banka, müşterinin düzenleyerek üzerine çektiği poliçeyi 

kabul etmektedir. Böylece banka kabulü ile poliçe bedelini 

ödeyeceğini taahhüt etmekte ve poliçe ilişkisine 

girmektedir (TTK. md.610). Bankanın kabul şerhi ve imzası 

ile girmiş olduğu poliçe ilişkisine TTK. md. 603 vd. 

hükümleri uygulanacaktır. Bu itibarla muhatabın (banka 

yetkilisinin ) imzası. esaslı şekil şartıdır. Poliçenin 

yüz tarafına banka yetkilisinin yalnız imza atması da 

kabul hükmündedir (TTK.md.607). Kabul şartsız olmalıdır. 

Bu kuralın tek istisnası poliçe bedelinin bir kısmı için 

yapılan kabulüdür (TTK. md. 608/1). Kısmi kabul dışında 

bir şartı ihtiva eden kabul şerhi kabul etmeme 

niteliğindedir (TTK. md. 608/2). Bu durumda hamil derhal 

kabul etmeme protestosu çekebilir. fakat isterse protesto 

145) AKYAZAN, (İncelemeler), s.12; Yazarın görüşünün 
eleştirisi için bkz. BARLAS, s.43-44, 47-48. 
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çekmeksizin muhatabı kabulündeki şartlar dahilinde sorumlu 

tutabilir (TTK. md. 608/2 son cümle). 

Bankanın kabulü ile kullanım olanağı güçlenen 

bu poliçeyi müşteri ifa amacıyla alacaklısına verebilir. 

Müşteri poliçenin vadesinden en geç bir gün önce poliçe 

bedelini bankaya yatırır. Böylece, bankanın kabul etmek 

suretiyle itibarını artırdığı poliçe sayesinde, vadeye 

kadar zaman kazanmış olur. Ancak genel kredi açma 

sözleşmesi uyarınca açılan nakdi kredinin kabul kredisi 

ile birlikte kullanılması imkanı da vardır. Bu halde 

bankanın kabul ettiği poliçenin vadesi geldiğinde müşteri 

poliçe bedelini bankaya yatırmaz. Kredi sözleşmesi uyarınca 

açılan nakdi kredi poliçenin vadesinde hamile ödenir. 

Görüldüğü gibi kabul kredisi tek başına bankanın nakdi 

bir ödeme yapmasını gerektirmez. Bu itibarla gayri nakdi 

kredi niteliğini taşır. 

Müşteri bankanın kabulü ile güçlenen poliçeyi 

başka bir bankaya iskonto ettirmek suretiyle de 

ku 11 anabilir. Yine kabul kredisini açan banka, poliçeyi 

kendisi iskonto ederek müşterisine nakit ödeme yapabilir. 

Bu durumda kabul kredisi ile iskonto kredisi içiçe geçmiş 

durumdadır. 

Kabul kredisinin hukuki niteliği konusunda baskın 

görüş iş görme sözleşmesi olduğu şeklindedir(l46). Bankanın 

poliçeyi kabul yükümüne eser, müşterinin karşılığı 

sağlama ve masrafları ödeme borcuna ise vekalet 

146) TEKİNALP, s. 401. 
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hükümlerinin uygulanması önerilmektedir (147). Bankanın 

kabul şerhi verdiği poliçeyi iskonto etmesi şeklindeki 

kredinin hukuki niteliği tartışmalıdır. Bir kısım yazarlara 

(148) göre, bu bir ödünç sözleşmesidir. Bir kısım yazarlar 

(149) ise burada kabul ve iskonto işlemlerinin her birinin 

bağımsız olarak nitelendirilmesi fikrindedirler. Bu halde 

kabul kredisi eser sözleşmesi, iskonto ise satım olarak 

değerlendirilecektir. 

dd) Aval Kredisi 

Banka genel kredi açma sözleşmesi ile açılan 

krediyi müşterinin bono ve poliçeden doğan yükümüne ava 1 , 

vermek suretiyle kullandırabilir. Bu halde bankanın avalden 

doğan yükümlülüklerine TTK. md.612 vd. hükümleri uygulanır. 

Banka ile müşteri arasındaki kredi ilişkisi ise genel 

kredi açma sözleşmesine tabidir. Banka aval vermesi 

sebebiyle kambiyo ilişkisine dayanılarak kendisine 

başvurulmadıkça nakit ödeme yapmaz. Ödeme· yapması 

gerektiğinde karş1l1ğ~n1 müşteri bankaya depo eder. Bu 

sebeple aval kredisi gayri nakdi kredilerdendir. 

Müşteri bankanın avali ile güçlenen senedi 

iskonto ettirerek veya ifa amacıyla devrederek 

kullanabilir. 

147) 

148) 

149) 

TEKİNALP, s.401, dp. 150. de yer alan yazarlar. 

Alman hukukunda hakim öğreti olduğu konusunda bkz. 
TEKİNLAP, s.401. 

TEKİNALP, s.402. 
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ee) Ciro Kredisi 

Emre yazılı senetler ciro ve teslim ile tedavül 

eder. Ciro, çifte yetki veren bir hukuki işlemdir. Ciranta, 

ciro ile senet borçlusuna borcunu ciro edilene ödeme; 

ciro edilene de alacağı kabul etme yetkisi 

vermektedir(l50). 

Kredi açma sözleşmesi uyarınca açılan krediyi 

müşteri, ciro kredisi şeklinde de kullanabilir. Ciro 

kredisinde banka, müşterisinin kambiyo ilişkisi sebebiyle 

sorumluluğu 

suretiyle 

bulunan 

sorumluluk 

senette, ciro zincirine katılmak 

yüklenmektedir. Bütün haller de 

ciro, poliçenin cirosu hakkındaki hükümlere tabi olmakla 

bankanın ciro sebebiyle girdiği ilişkiye TTK. md. 593 

vd. hükümleri uygulancaktır. Bankanın cirosu ile değerlenen 

bu senedi müşteri, iskonto ederek veya ifa yerine geçmek 

üzere devrederek kullanma imkanına sahiptir. Ciro kredisi 

sebebiyle banka ile müşteri arasında kurulan kredi ilişkisi 

genel kredi açma sözleşmesi ile düzenlenir. 

c) Hal Şeklinde Krediler 

Bankanın, m □ şterinin s~tın aldığı malın bedelini 

satıcısına ödemek suretiyle müşterisine sağladığı krediye 

mal şeklinde kredi denir. Müşteri, mal olarak aldığı 

kredinin karşılığını oluşturan, malın bedeli, faiz. 

komisyon ve diğer masraflardan oluşan karşılık borcunu 

belirlenen vadede öder. Ülkemizde mal şeklinde kredi, 

150) POROY, R.; Kıymetli Evrak 
9.Bası, İstanbul 1984, s.151. 

Hukukunun Esasları, 
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daha çok TC. Ziraat Bankasınca çiftçilerin tohumluk, 

traktör gibi zirai üretim araçları ihtiyaçlarının 

finansmanında kullanılmaktadır. 

Son zamanlarda uygulanmaya başlanan ve hızla 

yaygınlık kazanan tüketici kredisinin (151) de bazen ma_ 

kredisi şeklinde kullanıldığı gör □ lmektedir. Bu halde 

banka ile bir yada birkaç satıcı firma arasında yakın 

i l i ş k i k ur u l m a k t a ; mü ş t e r i n i n b .u.~,;~,i r m a l a r da rı s at ı n a l d ı ğ ı 
·•· 

eşyanın bedeli, m □ şteriye a·çılan kredinin doğrudan doğruya 

firmaya ödenmesi suretiyle kar1ılanmaktadır. 

8-DEVAMLILIK 

Genel kredi açma sözleşme sini karate r ize eden bir 

diğer unsur devamlılıktır (152). Bu unsur sözleşme uyarınca 

bankanın yükümlendiği kredi kullandırma taahhüdünün 

süreklilik taşımasını ifade eder. Genel kredi açma 

sözleşmesi belirli veya belirsiz süreli olarak yapılabilir. 
.. .. 

Müşterinin aldığı krediyi geri ödemesi ile sözleşme sona 

ermez. Sözleşme sona erinceye kadar müşteri, 

kararlaştırılan limit dahilinde krediyi bir kaç kez tamamen 

veya kısmen kullanıp geri ödeyebilir. Müşteri ihtiyacına 

göre her seferinde farklı veya aynı türde kredi alabilir. 

Belirlenen limiti geçememek koşulu ile bir kaç tür kredinin 

151) 

152) 

T □ ketici kredileri ve uygulama~ı konusunda bkz. 
ARKAN, · S.; "Tüketici Kredisi ve Uygulaması", 
BATIDER, C.IV. Yıl 1989, sa.l, s.19-47. 
AKYOL, (Özel Borç İlişkileri), s.69-70 ve dp. 134 
te belirtilen yazarlar; TEKİNALP, s.353; GÖKTÜRK, 
H.A.:Borçlar Hukuku,2.kısım,Ankara 1951,s.450-451. 
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aynı anda alınması ve farklı zamanlarda ödenerek tekrar 

yararlanılması da mümkündür. Genel kredi açma sözleşmesinin 

bu unsuru "dönerlik" olarak da adlandırılmaktadır (153). 

Devamlılık unsuru sözleşmenin benzer hukuki 

ilişkilerden ve özellikle karz sözleşmesinden ayrılmasında 

önemli bir kriter oluşturur (154). 

C-KARŞILIK (İVAZ) 

Genel kredi açma sözleşmesi tam iki tarafa borç 

yükleyen sözleşmelerdendir(l55). Banka sözleşme ile 

müşteriye bir karşılık uğruna kredi kullandırma taahhüdünde 

bulunur. Kredi açma sözleşmesinin kurulması ile birlikte, 

belirlenen limit dahilinde ki krediyi banka müşterinin 

emrine hazır tutar. Buna karışılık müşteri de, açılan 

krediyi hiç kullanmasa bile bankaya belli bir komisyon 

ödemekle 

müşterinin 

yükümlüdür. 

emrine 

Bu 

hazır 

komisyon, bankanın krediyi 

tutmasının karşılığını 

oluşturduğundan "hazır bulundurma komisyonu" olarak 

adlandırılır(l56).Müşterinin krediyi kullanmaması halinde 

dahi ödenmesi gereğinden hareketle "kredi kullanmama 

komisyonu" da denilmektedir(l57). 

153) 
l .54) 

l .55) 

156) 
157) 

TEKİNALP,s.353. 
Genel kredi açma sözleşmesini karz sözleşmesi 
olarak nitelendiren görüşler de vardır. Bu konuda 
ve genel olarak sözleşmenin hukuki niteliği hakkında 
bkz. aşağıda s.61 vd. 
YOKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), s.18; Sözleşmen.in 
tek taraflı bir netelik arz ettiğini savunan 
yazarlara göre kredi alanın yükümlülüğü krediyi 
fiilen kullanması halinde doğar. YOKSEL,age. 
s.19.dp.7 de yer alan FİSCHER. 
AK~OL, (Özel Borç İlişkileri), s.65. 
AKYOL, (Özel Borç İlişkileri), s.65,dp.126. ; 



59 

Hazır bulundurma komisyonu faizden farklıdır. faiz 

fiilen kullanılmış blan kredinin karşılığıdır. Müşteri 

sözleşme uyarınca açılan krediyi kullanmadıkça faiz ödemez. 

Bu itibarla tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme 

olan kredi açma sözleşmesinde hazır bulundur11a komisyonu 

karşılık ilişkisi (synallagma) içinde müşterinin yükümünü 

oluşturur. 

D- GENEL ÇERÇEVE NİTELİĞİ 

Gen~l kredi açma sözleşmesi sadece bankanın 

müşteriye belirli miktarda kredi kullandırmasını değil, 

bunun yanında çeşitli türde her bir kredi verme işleminin 

şartlarını, hükümlerini, kredinin teminat altına alınmasını 

düzenler ve bu ilişkiye bağlı olarak banka tarafından 

sunulacak bütün hizmetlerin hukuki temelini oluşturur 

( 158). Banka uygulamasının kredi açma sözleşmesine olağan 

olarak bağladığı, müşterinin adına gelen paraları hesabına 

işlemek, onun tarfından yapılan havaleleri göndermek, 

·banka nezdindeki senetlerini tahsil ve bunun için gerekli 

işlemleri yapmak gibi banka hizmetleri, sözleşme kapsamında 

yer alır. 

arasındaki 

Bütün bunların dışında banka ile müşteri 

ilişkinin gerektireceği diğer banka 

sözleşmelerinin kurulmasının dayanağını teşkil eder(159).Bu 

itibarla genel kredi açma sözleşmesi banka ile müşteri 

arasındaki doğmuş ve ileride doğacak hukuki ilişkiler 

1.5 8) 

159) 

AKYOL, (Özel Borç İlişkileri), s.64; TEKİNALP, 
s.355. 
AKYQ~, (Özel Borç İlişkileri), s.64. 
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demetinin genel çerçevesini oluşturur(l60). 

[-TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMA 

Genel Kredi açma sözleşmesi rızai sözleşmelerdendir. 

Müşteri ve bankanın karşılıklı iradelerini beyan etmeleri 

ve bu hususta uyuşmaları ile sözleşme kurulmuş (in'ikad 

etmiş) olur(BK. md. 1/1). 

Kredi açma sözleşmesinde şekil serbestisi ilkesi 

(BK. md. 11/1) geçerlidir (161). Taraflar sözleşmeyi 

diledikleri şekilde yapabilirler. Banka ve müşterinin 

r 1 zalar ı, başka bir deyişle icap ve kabulleri zımni de 

olabilir (BK. md.1/2 ve Bk. md.6) • 
• 

160) AKYOL, 
s.353. 

(Özel Borç İlişkileri), s.64; TEKİNALP, 

161) Sözleşmenin şekli konusunda bkz. aşağıda s92~33 
~ 
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2. GENEL KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

Kredi 

hukuklarında 

açma 

olduğu 

sözleşmesinin Alman 

gibi Türk Hukukunda da 

ve İsviçre 

yasal olarak 

düzenlenmemiş olması, sözleşmeye uyglanacak hükümlerin 

tesbiti için hukuki niteliğinin belirlenmesi gereğini 

ve bu konudaki görüşlerin önemini artırmaktadır. Çünkü 

kabul edilecek görüşe göre sözleşmenin tabi olacağı 

hükümler farklılık arz edecektir. Ayrıca sözleşmenin hukuki 

niteliği konusundaki tartışmalar, onu benzer sözleşme 

ve hukuki ilişkilerden ayırmakt~ yardımcı olacaktır. 

Genel kredi açm3 s5zleşmesi uyarınca banka 

tarafından verilen çeşitli türdeki kredilere ilişkin 

işlemlerin hukuki niteliğine yukarıda herbir türü ele 

alırken kısaca değinmiştik (162). Bu sebeple, burada sadece 

genel kredi açma sözleşmesinin hukuki niteliğini incelemeye 

çalışacağız 

I.GENEL KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER 

Genel kredi açma sözleşmesinin hukuki 

tartışmalıdır. Bu konudaki görüşler başlıca üç 

toplanabilir. 

162) Bkz. Yukar~da s.9 vd. 

ni teliğl 

grupta 
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A- KARZ SUZLEŞHESİ ÇERÇEVESİNDE AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER 

1-Karz Sözleşmesi Görüşü 

Bir kısım yazarlara (163) göre genel kredi açma 

sözleşmesi esas itibarıyle bir karz sözleşmesidir. Bu 

sözleşme ile banka, belli miktarda para veya misli şeyin 

mülkiyetini müşteriye nakletmeyi, müşteri de belirlenen 

şartlar içerisinde miktar ve nitelikleri aynı neviden 

şeyleri geri vermeyi taahhüt etmektedir. Sözleşme birbirine 

uygun karşılıklı iradelerin beyanı ve bu hususta tarafların 

uyuşması ile kurulmaktadır. Kredinin fiilen verilmesi, 

sözleşmeden doğan borcun ifasından ibarettir. Bunun için 

ayrı bir sözleşme imzalanmasına gerek yoktur. 

Genel kredi açma sözleşmesi ile açılan krediyi 

müşterinin geri ödeyerek birden fazla kez çekip yeniden 

yatırması, başka bir deyişle sözleşmenin devamlılık 

(dönerlik) özelliği taşıması bu sonucu değiştirmez. Sadece 

devamlılık arz eden bir karz ilişkisinin varlığını ifade 

eder (164). 

Genel kredi açma sözleşmesini karz sözleşmesi olarak 

nitelendiren görüşe karşı yapılan eleştirileri, 

163) 

164) 

AK P,I NAR , s • 8 9 ; YÜKSEL , ( Bankacı 1 ı k Hu k u k u ) , s • 2 8 O , 
dp. de belirtilen yazarlar. Ancak yazarın bu 
görüşte olduğunu belirttiği GÖKTÜRK, müesseseyi 
alelade bir karz sözleşmesi sayan federal Mahkemenin 
görüş tarzının dayanaksız olduğunu belirttikten 
sonra, karz hakkındaki hükümlerin tatbiki kabil 
oldukça kredi açma sözleşmesine kıyas yoluyla 
uygulanmasında isabet oldu~unu, fakat bu halin 
"onun nevi şahsına münhasır bir sözleşme" 
sayılmasına engel olmay~cağını söylemektedir. Bu 
sebeple YÜKSEL'in belirlemesi hatalıdır. 
AKPINAR, s.90. , 
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diğer görüşlerin eleştirisi ile birlikte, hukuki niteliğe 

ilişkin görüşümüzü açıklarken ele alacağız (165). 

2- Karz Benzeri Sözleşme Görüşü 

Sözleşmenin hukuki niteliğini karz çerçevesinde 

açıklayan yazaralardan bir kısmı, karz sözleşmesine karşı 

yapılan eleştirileri cevaplayabilmek için onu karz benzeri 

sözleşme olarak nitelendirmektedirler. Buna göre genel 

kredi açma sözleşmesi esasta karz niteliğinde olmakla 

beraber, ticaret hukukuna ilişkin bazı değişiklikler 

içerir. Bu grupta yer alan bir kısım yazarlar (166) ise, 

sözleşmenin şartlı karz sözleşmesi niteliğinde olduğunu 

savunurlar. Buna göre kredi .3çma sözleşmesi, "müşterinin 

krediyi kullanması" geciktirici (taliki) şartına bağlı 

bir karz aktidir. 

3- Karz Vaadi Sözleşmesi Görüşü 

Genel kredi açma sözleşmesini karz vaadi olarak 

nitelendiren görüş Roma Hukukundaki 'pactum de mutuo dando" 

dan esinlenir."Pact:.Jm de mutuo dando", alacaklı ile borçlu 

arasında ödüncün verileceğine ilişkin yapılan ve ödünç 

verme .borcu doğurmayan basit bir ön akit (pactum de 

165) Bu konuda bakınız aşağıda s.69.-vd. 

166) TEKİNALP, s.355, dp.7'de belirtilen yazarlar. 
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cuntrahendo)tir(l67).Bu görüşü savunan yazarlara göre 

açma "pactum de mutuo dando"da olduğu gibi kredi 

sözleşmesinin k~nusu ileride karz sözleşmesini akdetmektir. 

Bu sözleşme bankaya mLşteri ile karz sözleşmesi yapma 

borcu yükler ve borç tek taraflıdır(l68). 

167) 

168) 

Böyl? bir vaadin borç doğurması için mutlaka 
müstakil bir sözleşme; bir tarafın sorusu diğer 
tarafın cevabı ile meydana gelen sözlü bir akit 
(verbis contrahitur)olan "stipulatio" şeklinde 
yapılması gerekiyordu. Karz (mutuum) ise ayni bir 
akit olup, ancak ödünç konusunun iade borçlusuna 
teslimi ile kuruluyordu. Bu konuda bkz. UMUR, Z.: 
Roma Hukuku Ders Notları, !.bası, İstanbul 1987, 
s.339 vd.; RADO, T: Roma Hukuku Dersleri,Borçlar 
Hukuku, İstanbul 1982, s.55.vd.KOSCHAKER, P.: 
(Yeniden elden geçiren: AYİTER, K.), Roma Özel 
Hukukunun Ana Hatları, Ankara 1977, s.209-21~, 
s.220-222. 

Yargıtay bir kararında bu görüşü kabul etmiştir. 
Bu karara göre " •.• Davacı banka, davalılardan asıl 
borçlu ••• ile hesabı cari suretiyle ikraz 
mukavelenamesi imzalamış bulunmaktadır.Kambi~o 
ta3hhüdü, kambiyo senedi yani kıymetli evrak vererek 
borç altına girmek demektir. (Keşidecinin, kabul 
edenin, aval verenin, cirantanın taahhüdleri 
gibi) ... Anlaşmalarda davacı banka, davalı~a 
sözleşmede yazılı limit dahilinde kredi küşad:~ 
dan doğacak borçları için bankaya karşı mütesels:: 
kefil olmuştur. Yani bir karz vaadi ile bu vaadderı 

doğacak borçlara karşı kefalet mevcut olup b'
kambiyo taahüdü bulunmamaktadır". (Y.TD. 31.3.19-:--:
gün ve (. 1971 / 840, K.1971 / 2594; karar için bk:;::. 
İçt. Kül.Yıl 1971, sa.2, s.187.); Genel olara~ 
ön sözleşme kavramı ve kaynağı için bkz. 
KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, N.: Türk Medeni Hukukunda Gayr: 
Menkul Satış Vaadi, (Doktora Tezi), İstanbul 
1959,s.44-51. 
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B-BİRDEN FAZLA AŞAMALI SOZLEŞME OLARAK NİTELENDİREN 

GÖRÜŞLER 

Bu gru;>ta yer alan görüşlerin ortak yönü, kredi 

açma sözleşmesinin yapılması (taahhüd muamelesi) ile 

kredinin fiilen kullandırılmasını (tasarruf muamel~sini) 

sözleşmenin iki ayrı aşaması olarak değerlendirmeleridir. 

Ancak söz konusu aşamalar arasındaki bağın mahiyeti 

konusunda ileri sürülen fikirlere 

alan görüşler de üçe ayrılır. 

1-Genel Un Sözleşme Görüşü 

göre bu grupta yer 

Bu görüş uyarınca kredi açma sözleşmesi esasen 

"genel ön st>zleşme" niteliğini h3izdir. Genel kredi açma 

sözleşmesi, 

belirleyeceği 

ileride 

çeşitli 

müşterinin ihtiyacına göre 

türde kredinin açılmasının 

hazırlığını yapan bir ön sözleşmedir. Sonraki aşamada 

bu genel ön sözlem eye d3yanılarak yapılan herbir kred.ı 

verme işlemi, kredinin türüne göre karz, satım veya işgörme 

sözleşmesi niteliğini taşıyabilir. 

2- Seçimlik (Opsiyon} Sözleşme Görüşü 

Genel kredi açma sözleşmesinin birden fazla aşamalı 

· 'sözleşme olarak açıklayan görüşlerden bir diğeri de onu 

seçimlik (opsiyon) sözleşme olarak nitelendiren görüştür. 

Seçimlik sözleşme (169) tarafların anlaşarak aralarından 

169) Seçiml_ik sözleşme için bkz. AKYOL, 
Şahıs Yararına Sözleşm~, İstanbul 

Ş.: Tam Uç üncü 
1976, s.91.dp. 
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birine ileride tek taraflı ve yenilik doğuran irade 

açıklaması ile konusu önceden belirlenmiş bir sözleşme 

yapma yetkisi verdikleri sözleşmedir. Fakat seçim hakkına 

sahip olan taraf kararlaştırılan sözleşmeyi yapmak zorunda 

değildir 070). 

Seçi:nli'< sözleşme ön sözleşmeden farklıdır.ön 

sözleşmenin aksine seçim hakkı verilen tarafın yenilik 

doğrucu beyanı ile önceden konusu belirlenen sözleşme 

kurulmuş olur. Karşı tarafın ~abulüne gerek yoktur. Esasen 

seç im hakkını tanı ııakl a bu yöndeki iradesini aç ıklamıştır 

(171). 

3- Çerçeve Sözleşme Görüşü 

Bu grupta yer alan bir diğer görüş de kredi açma 

sözleşmesini çerçeve sözleşme olarak kabJl eder. Ancak 

çsrçave sözleşme olarak nitelendirilen kredi açma 

sözleşmesi ile herbir kredi işlemi arasındaki ilişki 

konusunda farklı düşünceler ileri sürülmüştür. Müşterinin 

krediyi kullanmak istemesini bazıları, yenilik doğrucu 

hakkın kull.:ınılııası 1 bazıları da icap olarak kabul eder. 

27; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, (Satış Vaadi), s.101. dp.42; 
Yine KOCA YUSUFPAŞAOGL U, N. : Borçlar Hukuku 
Dersleri, Birinci Fasikül, 2. Bası, İstanbul 1985, 
s.125-126. 

170) AKYOL,(Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme), s.91, 
dp. 27 ve orada belirtil9n yazarlar; 
KOCAYUSUFPAŞAOGLU, (Satış Vaadi), s.101, dp.42. 

171) AKYOL, (Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme), s.91, 
dp.27. :• 
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C•TEK AŞAMALI SVZLEŞHE GÖROŞO 

Türk Hukukunda baskın olan görüşe göre, genel 

kredi açma sözleşmesi tek aşamalı bir sözleşmedir 072). 

Bun3 göre kredi açma sözleşmesi kesin nitelik taşıyan, 

tam iki tarafa borç yükleyen, taraflar için doğrudan borç 

ve yül<üınlJlül< doğuran tek aşama! ı bir sözleşmedir. 

Tarafların yükümleri verme (date) ve yapma (facere) 

edimlerinden oluşur. 9ankanın süreklilik taşıyan bu çeşitli 

edimleri, tek bir borçtan doğmJştur. 

Bu sözleşme ile banka, müşterisinin emri.,e 

belirlenen limite kadar çeşitli şekillerde kullanabileceği 

krediyi hazır tutar. Müşteri de iade, komisyon ve faiz 

ödeme borcu altına girer. 

Tek aşamalı sözlı?şme görüşü de sözlemenin girdiği 

tipin belirlenmesi ~on~sunda kendi içinde alt gruplara 

ayrılır (173). 

Türk Hukukunda baskın olan görüşe göre (174) genel 

kredi açma sözleşmesi kendine 3zgü yapısı olan (suigeneris) 

sözleşmelerdendir. Ne borçlar kanununda ne de diğer 

172) 

173) 

174) 

AKYOL, (Özel Borç İlişkileri),s.69; TUNÇOMAĞ, K.: 
Türk Borçlar Hukuku, C.I, Genel Hükümler, 6.Bası, 
İstanbul 1976, s.785; fEYZİOĞLU, (özel Borç 
İlişkileri), s.771; TANDOĞAN, (C.I/2), s.332-333; 
YÜKSEL, (Bankacılık Hukuku), .;;.281; GÖKTÜRK, s.451; 
KAPLAN, ! . : "Banka Sözleşmelerinin Yorumu ve 
Tamamlanması", BATİDER, C.XIV, sa. 2, s.17. 
Akit tipleri ve sınıflandırılması konusunda bilgi 
için bkz. TANDOĞAN, (I/1), s.2 vd.; AKYOL, (Özel 
Borç İlişkileri), s.2 vd.; FEYZİOĞLU, (Özel Borç 
İlişkileri), s.17 vd.; TUNÇOMAĞ, (C.II), s.2 vd. 
AKYOL, (Özel Borç İlişkileri) ,s.69,; TANDOĞAN, 
(C.I/2), s.322-333; TUNÇOMAĞ, (C.II), s.785; YÜKSEL, 
(Bankacılık l·h.ı~uku), s.281; GÖKTÜRK, s.351; BARTU, 
agm. s. 70. 
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kanunlarda düzenlenen akit tiplerinden birine girer. Başka 

Jir deyişle adsız sözleşmelerdendir (175). Genel kredi 

açma sözleşmesini oluşturan unsurlar sözleşmenin 

içeriğine göre kısmen veya tamamen k3n~~~n öngördüğü akit 

tiplerinin hiç birinde mevcut değildir. 

Doktrinde SOMUNCUCJĞLU tarafından savunulan ve tek 

aşamalı sözleşme görüşü içinde yer alan diğer bir fikre 

göre genel kredi açma sözleşmesi adsız sözleşmelerin bir 

diğer dalını oluşturan karışık muhtevalı akitlerdendir 

(176). " ••• bu sözleşmelerde karz, kefalet gibi tip 

akitlerden izler bulmak mümkündür •••• örneğin nakit kredide 

karz aktinin, kefalet kredisinde kefalet aktinin hükümleri 

kredi açma sözleşmelerinde kendilerine has özellik ve 

hükümleri tam olarak muhafaza etmemişlerdir. Bu 

sözleşmelerde, muhtelif kanuni tip akitlerle bir benzerlik 

bulunmakla beraber as 1 ı nda taraflar tek ve müstakil bir 

akit, yani kredi açma sözleşmesini 

öngörmüşlerdir. Binaenaleyh, bu sözleşmelere 

akdetmeyi 

karışık 

11uııtevalı akitlere ait hüküm ve neticeler uygulaııma.lıdır" 

(177). 

Bu konuya son vermeden önce AESCHL İ MANN tarafından 

kredi açma sözleşmesinin " itibar emri " olarak 

nitelendirildiğini belirtelim. 

175) 

176) 

177) 

Adsız sözleşme kavramı için bkz. 1ANDO~AN; (C.l/1), 
s.12 vd.; EREN, s.238-239. 
SOMUNCUOĞLU, JKredil::?r), s.63-64. 

SOMUNCUOGLU, (Krediler), s.63. 
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11. HUKUKİ. NİT~LtK KONUSUNDAKİ GtlRüŞOMUZ 

Bu bölUmde önce genel kredi. açma sözleşmesinin 

hukuki niteliği' 

değerlendirmesini 

açıklayacağız. 

konusundaki 

. yaptıktan 

görüşlerin ~ısa bir 

sonra, görüşümüzü 

Genel kredi açma sözleşmesinin hukuki niteliğini 

belirlemeden önce bu konuda bazı hareket notalarının ve 

izlenecek yöntemin tesbitine ihtiyaç vardır. İlk olarak 

belirtmek gerekir ki, sözleşmenin bankacılığın ve banka 

uygulaTialarının gelişimi sonucu ihtiyaclardan doğmuş ~lması 

ve yasal düzenlemesinin bulunmayışı itibariyle, hukuki 

niteliğin belirlenmesinde uygulama ve özellikle bankalarca 

bastırılan tip sözleşme metinleı-i somut verileri 

oluştJracaktır. Bu somut veriler, yorum kuralları ve 

hukukun genel prensipleri çerçevesinde 

değerlendirilecektir. Diğer taraftan uygulamada kullanılan 

tip sözleşmelerin uzmanlaşmış elemanlara sahip ve ekonomik 

açıdan güçlU olan ba~kalarca hazırlanması da dikkate 

alınarak tarafların gerçek ve or,tak amaçlar-ına göre sonuca 

ulaşılacaktır(BK. md. 18/1). 

Hemen belirtelim ki sözleşmenin bir veya daha çok 

aşamalı oluşu ile girdiği tipin belirlenmesi hukuki 

niteliğe ilişkin farklı yönleri teşkil eder. Sözleşmenin 

hukuki niteliğinin tam olarak tesbiti için bu iki farklı 

yönün de ele alınma3ı ve değerlendirilmesi gerekir. 

Sözleşmeyi karz çerçevesinde değerlendiren görüşler, 

açılan kredinin nakdi kredi şeklinde kullanıldığı kredi 

açma sözleşmelerinden hareket ederler.· Esasen ,Jygulamada 
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daha çok rastlanan xredi türü de budur. Ancak genel kredi 

açma sözleşmesi nakdi krediler yanında gayri nakdi 
,-

kredileri de ·kapsar(l78). Bu itibarla karz sözleşmesi 

görüşü, genel kredi açma sözleşmesini kapsamı itibariyle 

açıklamakta yetersizdir(l79). Nak,ji krediler alanında 

kalındığında da karz görüşünü kabul etmek mümkün değildir. 

Çünkü genel kredi açma sözl3şmesi, karz sözleşmesinden 

farklı unsur ve özellikler taşır. Kredi açma sözleşmesini 

karakterize eden unsurlardan biri olan dönerlik karzda 

yoktur. Ödünç alanın iade borcunu yerine getirmesi ile 

karz akti sona ~rer. Kredi açma sözleşmesinde ise müşteri, 

belirlenen limit dahili,de aldığı krediyi kısmen veya 

tamamen ödeyerek yeniden çekebilir (180). Karz aktinde 

ödünç veren para veya misli şeyin teslimi yükümü altına 

girer (181). Kredi açma sözleşmesinde ise banka ~elirlenen 

limite kadar çeşitli türde kullanılabilecek krediyi 

müşterinin emrine hazır bulundurma ve talep halinde 

kul !andırma taahhüdünde bulunur ( 182). Bankanın krediyi 

müşterinin emrine .. hazır ,tutmasının karşılığı olarak_, 

müşteri de "hazır bulundurma komisyonu" öder. Bu komisyon 

178) 
179) 

180) 

182) 

Bu konuda bkz. yukarıda s.14 vd. 
AKYOL. (özel Borç ilişkileri), s.67-68; TEKİNALP, 
s.355;.TANDOĞAN, (C.I/2), ~-332; YÜKSEL, (Bankacılık 
Hukuku) , s.280; SOMUNCUOGLU,(Krediler), s.59. 
AKYOL, (özel Borç İlişkileri), s.67; TANDOĞAN, 
(C.I/2), s.332; TUNÇOMAĞ, (C.11), s. 785; FEYZİOĞLU, 
(özel Borç İlişkileri), s.771; TEKİNALP, s.355; 
SOMUNCOĞLU,(Krediler), s.59; GÖKTÜRK, s.450,451: 
TANDOĞAN, (C.I/2), s.298, 348 vd.JTUNÇOMAĞ, (C.Iı), 
s.769-770, 790 vd. ; FEYZİOGLU, (özel Borç 
İlişkileri), s.778 vd. 
Bu konuda bakınız yukarıda s. 10 vd. 
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karz aktinde yoktur. Ayrıca gen~! kredi açma sözleşmesi 

bankaya, kredi kullandırma borcu y3,ında, sözleşmeye olağan 

olarak bağlanan çeşitli banka hizııetlerini yerine getirme 

yükümü de yükler. Bu edimler karz sözleşmesine yabancıdır 

(183). 

Sözleşmey-i karz olarak nitelendiren görüşe 

yöneltilen eleştirileri karşılayabilmek için ileri sürülen 

"karz benzeri sözleşme" görüşünün kabul edilmesi de mümkün 

değildir. Bunlardan ticaret hukukuna ilişkin değişiklikleri 

içeren karz sözleşmesi 

yeterlikte 

görJşü esasen eleştirileri 

cevaplayacak değildir.Çünkü sözleşme, karz 

benzeri olarak kabul edilse bile gayri nakdi kredileri 

içermeyecektir. Alınan kredinin iadesinin sözleşmeyi sona 

erdirmemesini ticaret hukukuna ilişkin bir değişiklik 

olarak d~erlendirmek "Cari "ıesap' ile açıklanabilirse 

de isabetli değildir. Zira cari hesap usulü, alınan nakdi 

kredini~ ~ullanılrna biçimilerinden sadece biridir. Cari 

hesap şeklinde kull anı lmı yan nakdi ve gayri nakdi 

kredi-1-erde de iaa-e--sö~-l-eşmeyi .sona .. erdiı:mez,. Sonuç. olıır.ak 

alınan kredinin iadesine rağmen sona ermemek genel kredi 

açma sözleşmesini belirleyen ve tarafların iradesinden 

kaynaklanan bir unsurdur. Tircaret hukukuna ilişkin bir 

hesaplaşma yö,temi olan cari hesap da bu unsura uygun 

olduğundan taraflarca tercih edilmektedir. 

Yine karz sözleşmesinden farklı olarak, genel kredi 

açma sözleşmesinde bankanın, çeşitli türde kullanabileceği 

183) AKYOL, 
s.335. 

(özil ~orç İlişkileri), s.64; TEKİNALP, 



krediyi müşterinin emrine· hazır bulundurması ve kredi 

dışında bazı banka hizmetlerin·e ilişkin edimlerinde yer 

alması ticaret hukuku kur·u11ları ile açıklanamaz. Bu 

özellikler borçlar hu~ukuna ilişkindir. 

Bu grupta incelenen. karz vaadi ve şartlı karz 

sözleşmesi görüşler ide karz sözleşmesi görJ.ş:.inün 

sakıncalarını taşır. 

Karz vaadi görüşü bunun yanında ön sözleşme ve 

birden çok aşamalı sözleşme görüşünün eksikliklerini de 

içerir. Yine şartlı karz sözleşmesi görüşü birden çok 

aşamalı sözleşme görüşüne yöneltilen eleştirileri 

cevaplayamaz (184). 

Genel kredi açma sözleşmesi uyarınca ba~ka,ı, kredi 

açma taa·ırıJdünde bulunması ile bu kredinin fiilen 

kullanılmasını (tasarruf muamelesini) ayrı aşamalar olara~ 

kabul eden görüşlerin tamamı aynı eleştirilere açıktır. 

Her şeyden önce bu görüşlerin genel kredi açma 

s5zleşmesini, sonr~ki sözleşme yada aşamayı hazırlayan 

söz le.şme ol arak kabul -etmesi . hatalıdır.. · Çünkü 1 çeşit 1-i 

türdeki kredilerin müşteri tarafından fiilen kullanılması, 
r,,t~ı 

genel kredi açma sözleşmesinin yerine getirilmesiyani borcun 

ifası niteliğindedir. Sözleşmenin kurulması (taahhüt 

muamelesi} ile bu sözleşmeden doğan borçların yerine 

getirilmesi (tasarruf muamelesi} farklı zamanlard3olabilir. 

Fakat bu, sözleşmenin aşamalı olduğunu göstermez (185). 

184) 
185) 

Çok aşamalılık açısından aynı grup içerisinde ele 

Bu konuda bkz. aşağıda s.73-75. 
AKYOL, (öze_! Borç İlişkileri), s.68. 
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alınabilecek olan karz vaadi görüşü ile gen~l ön sö~leşme 

görüşünü de kabul etmek imkansızdır. Çünkü taraflar genel 

kredi açma sözleşmesi ile kullanılacak kredi türüne göre 

ileride karz, satım, garanti veya kefalet gibi bir sözleşme 

yapılması değil, doğrudan doğruya kredi açılması ve 

kullanılması konusunda anlaşmışlardır. Bu itibarla tar-aflar 

her bir kerdi kullanma işlemi i,;in ikinci bir 

sözleşmeyapmazlar (186). Esasen kredi açma sözleşmesi 

bir sözleşmede (taahhüd muamelesinde) yer alaca~ nitelikte 

yükümler içerdiginden, müşteriye münferid kredilerin 

ku 11 anılması konusunda a 1 acak hakkı verir(l87). Oysa 

gerekli şartları (188) taşıyan bir ön sözleşme (sözleşme 

yapma vaadı) taraflara asıl sözleşmenin (taah'ıüd 

muamelesinin) yapılmasını talep hakkı verir. Vaadini yerine 

getirmeyen kişiye karşı, lehine vaadde bul~,ulan sözleşmeyi 

yapmaya zorlamak için dava açabilir. Mahkemenin verdiği 

hükmün doğuracağı sonuç hakkında doktrinde farklı görüşler 

ileri sürülmüştür (189). Bir görüşe göre mahkemenin verdiği 

hüküm vaadedenin iradesi yerine geçer (190). Diğer bir 

186) 

187) 

188) 

189) 

190) 

TANDOĞAN, (C.I/2), 
İlişkileri), s.771; 
s.281. 

s.332; FEYZİOĞLU, (özel Borç 
YÜKSEL, (Bankacılık Hukuku), 

AKYOL, (Hzel Borç İlişkileri), s.68; TUNÇOMAĞ, 
(C.II), s.784; FEYZİOĞLU,(özel Borç ilişkileri), 
s.770-771; YÜKSEL, (Bankacılık Hukuku), s.281; 
GÖ;(TüRK, s.450. 
Ön sözleşmenin şartları konusunda bkz. TUNÇOMAĞ 
(C.II),s.275, vd.; OĞUZMAN, s.116-117; EREN, s.333 
vd.; İNAN, s.162 vd.; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU (Borçlar 
Hukuku), s.120. 
Bu konuda ybkz. EREN, s.337-338; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, 

(Borçlar Hukuku), s.123-125). 
TUNCOMA~, (C.I), s.277; İNAN, s.165; EREN, s.337, 
dp.55 de yer alan diğer yazarlar. 
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fikre gör9 ~u hüküm doğrudan doğruya asıl sözleşmeyi kurar 

(191). Bir başka görüş tarzı ise usul ekonomisi ve pratik 

açıdan konuya yaklaşarak, hükmün, asıl sözleşmenin 

kurulması yanında bu sözleşmeden doğa~ak hakkın alacaklıya 

geçirilrnesinide kapsadığı yolundadır(l92). Kredi açma 

sözleşmesinde tarafların borcunu yerine getirmemesi halinde 

açılacak dava ise bu tartışmalardan tamamen uzaktır ve 

BK. md. 96 vd. hükümlerine tabidir. 

Yine ön sözleşme asıl sözleşmenin yapılması amacına 

hizmet eder ve asıl sözleşmenin yapılması ile ortadan 

kalkar. Oysa genel kredi açma sözleşmesinin, her bir kredi 

kullanma işleminin gerçe~leşmesinden sonrada varlığı devam 

eder ve taraflar arasındaki ilişkiye uygulanacak ilk ve 

temel kaynağı oluşturur {193). 

Opsiyon sözleşme görüşü de, kredi açma sözleşmesi 

ile tarafların aralarından birine ileride bir sözleşme 

l<urına hakkı tanımayı değil, doğrudan karşılıklı hak ve 

borçlar doğuran sözleşme yapmayı amaçladıkları için kabul 

edihımez (194). 

Sözleşmenin tek yada çok aşamalı oluşunu tesbitte 

esas alınacak ölçüt, kredi açma sözleşmesinin karşılıklı 

olarak, müşteriye çeşitli türde olabilecek kredi, bankaya 

da komisyon isteme hususunda doğrudan doğruya alacak hakkı 

191) 
192) 

193) 
194) 

EREN, s.337, dp. 56 
EREN, s.337-338; 
Hukuku), s.124-125. 
TEKİNALP, s.354. 

da belirtilen yazarlar. 
KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, (Borçlar 

AKYOL, (tlzel Borç İlişkileri), s.69; Ayrıca opsiyon 
sözleşme ile önsözleşme arasındaki farklar için 
bkz. KOCAYUSUFPAŞA □eLU,(Borçlar Hukuku),s.125-126. 
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verip vermediği olmalıdır. Söz konusu alacak haklarının 

doğması için bir başka şartın gerçekleşmesi yada 

sözleşmenin kurulmasına ihtiyaç var ise birden fazla 

aşamadan 

çok aşamalı 

yaparken 

:nüşteriye 

hususunda 

müşteriden 

bahsedilecektir. Oysa 

eden 

yukarıda sözleşmeyi 

olarak kabul görJşlerin eleştirisini 

bel.iıt.tiğimiz gibi, kredi açma sözleşmesi, 

tesbit ettiği türde krediyi bankadan talep etme 

doğrudan bir alacak hakkı bahşeder. Banka da 

krediyi kullanmasa bile ko;ııisyon isteme 

,,J3Jsunda alacak hakkına sahiptir. Yoksa genel kredi açma 

sözleşmesinin amacı, taraflar arasında kredi açılmasına 

ilişkin başka bir sözleşme kurulmasını sağlamak değildir. 

Burada tereddüte sebep olan, sözleşme ile müşteriye 

sağla;ıcak kredi çeşidinin kesin olarak belirlenmemiş 

olmasıdır. Oysa bu özellik, sözleşmenin günümüz ekonomisi 

ve bankac.ıl.ığındagördüğü işlevin, karşıladığı ihtiyacların 

niteliğinden kaynaklanma~~3dır. Genellikle müşteri, çok 

yönlü ilişkilerin i;inde olan bir tacir yada yatırımcıdır. 

Daha önce de belirttiğimiz gib_.i._ __ müşteri, sözleşmeyi 

imzaladığında ne tür bir kredi kullanacağını belirlememiş 

olabilir. Hatta ileride doğacak kredi ihtiyaclarını 

karşılamak amacıyla ~u sözleşmeyi yapabilir. Müşterinin 

bu sözleşmeden beklediği, bankaca emrine hazır tutulan 

krediyi, ihtiyacına göre belirleyeceği türde kullanmaktır. 

Tip sözleşme :netinlerinde kredinin belli başlı kullanım 

biçimleri sayıldıktan sonra, bunlarl3 sınırlı olmaksızın, 

bankanın açılan krediyi müşteriye "diğer şekillerde ve 

her türlü kredi ve bankacılık işlemlerinde kullandırmaya 
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yetkili " olduğunun belirtilmesi de bu amaca yöneliktir. 

Sorun, kredi açma sözleşmesi ile müşterinin kullandığı 

çeşitli türdeki her bir kredi işlemi arasındaki ilişkinin 

niteli_ğinin belirlenmesindedir. Bankanın borcunu seçimlik 

borç, müşterinin kredi talebini de yenilik doğuru::u '.ak 

olarak nitelendiren görüş bizce en isabetli olanıdır(l95). 

Genel kredi açma sözleşmesinin taraflarca imzalanması 

ile banka kredi kullandırma taahhüdü altına girmiştir. 

Ancak,"kredi kullandırma" şeklinde genel ::>lara'.< belirlenmiş 

olan bu borcun, ne tür bir kredi edimini içereceği, 

müşterinin seçim hakkını kullanması ile belirlenecektir. 

Hukuki ilişkinin niteliğin:len aksi anlaşılmadıkça, 

seçimlik borçlarda, seçim hakkı kural olarak borçluya 

aittir(BK. md. 71). Uygulamada, tip sözleşmeler ile tahsis 

edilen kredinin müşteri tarafından kullanılması, bankanın 

mavafakatına bağlanmaktadır.Bu s,:ıbeple, kredi açma 

sözleşmesinin tek aşamalı sözleşme ve bankanın bocunun 

ise müşterinin seçimine bağlı bir seçimlik borç olduğuna 

ilişkin görüşün Türk Huk:.ı'<u bakımından tereddüt yarattığı 

belirtilmektedir (196).Müşterinin kredi talebinin bankanın 

uygun görüşüne bağla,ması, tip sözleşmeleri bankaların 

düzenlemiş olmasından kaynaklanmaktadır.Ancak genel kredi 

195) Doktrinde se~irnlik borç, birden çok edimi içine 
almakla birlikte taraflardan birinin bunlar 
arasından seçeceği bir veya bir kaç edimi borçlunun 
y~rine getirmekle yükümlü olduğu borç türüdür 
şeklinde tanımlanır. Seçimlik borç ve tanımı 
konusunda bkz. TUNÇOMAĞ, (C.I), s.74 vd.; OĞUZMAN, 
s.6-7; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s.1079 vd.; 
KOCAYUSUfPŞAOĞLU, (Borçlar Hukuku), s.82 vd. ; 
EREN,s.121 vd. 

196)TEKİNALP, s.357. 
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açma sözleşmesi müşteriye açılan krediyi belirlediği türde 

kullanma kon,;;,unda alacak hakkı vermektedir. Bu itibarla 

"bankanın uygun görüşü" ne dair sözleşmelerde yer alan 

hükümler genel işlem şartlarının geçerliliği çerçevesinde 

değerlendirilmelidir ( 197). Bu bağlamda bankanın haklıbir 

sebebe dayanmaksızın müşterinin talep ettiği krediyi 

vermemesi akde aykırılık teşkil eder (BK. md. 96 vd.). 

Çünkü krediyi dilediği şekilde ve zamanda kesme ve 

sözleşmeyi fesih hakkının, ban'< 3 tarafından kötüye 

kullanılmasını yasa korumaz(MK. md. 2/2). 

Genel '<üralın (BK. md. 71) aksine kredi açma 

sözleşmesinde seçim hakkının alacaklıya (müşteriye) ait 

olması" işin mahiyetinden" doğmaktadır. Çünkü hangi tür 

bir krediye ihtiyacı olduğunu müşteri kendisi tesbit 

edebilir. 

Müşterinin seçim hakkının hukuki niteliği tek 

tara f,l ı, varması gerekli, değiştirici yenilik doğuran 

bir hukuki ııuaıııeledir (198). Bunun sonucu olarak seçim 

hakkının kullanılması ile mevcut hukuki durum değişir. 

Kredi açma sözleşmasinden doğan borcun konusu, seçim 

hakkının kullanılması ile belli bir kredi türüne inhisar 

eder. Kural olarak seçim hakkının kullanılması, belli 

bir şekle tabi değildir; meğerki taraflar a~sini 

kararlaştırmış olsun (199). Tip sözleşmelerle, müşterinin 

teminat mektubu kredisini, her defasında ayrı bir "istem 

197) 
198) 
199) 

Bu konuda bkz. aşağıda s. 94. vd. 
TUNÇOMAĞ, (C.I), s.78; EREN, s.123; OĞUZMAN, s.185. 
TUNÇOMAĞ, (C.I), s.73; [R[N, s.124. 



78 

mektubu" ile talep etmesi gerektiğine dair koyulan 

hükümler, tarafların kurslın aksini kararlaştırmalarına 

örnek taşkil eder. Seçim hakkı yenilik doğurucu haklardan 

olduğundan şarta bağlanamaz ve bir kere kullanıldıktan 

sonra diğer tarafın muvafakatı olmadan geri dönülemez 

(200). Kredi açma sözleşmesinin dönerlik özelliği 

sebebiyle, kredinin iadesinden sonra, müşterinin yeni 

seçim hakkı doğar. 

Doktrinde SOMUNCUOĞLU tarafından savunulan "karma 

sözleşme" görüşünün kabulü de mümkün değl idi r. İ 1 k olarak 

yazarın kabul ettiği karma sözleşme tanımı isabetli 

değildir (201). Çünkü kanuni akit tiplerine ilişkin izler 

taşımak karma akit için yeterli olmadığı gibi, kanuni 

akit tiplerinden hiçbir unsur taşımamak da suigeneris 

sözleşmenin zorunlu şartı değildir. Suigeneris sözleşmeler, 

kı.smen veya tamamen kanunun öngördüğü sözleşme tiplerinin 

hiç birinde mevcut olmayan unsurlardan oluşan 

sözleşmelerdir (202). Karma sözleşmeler ise, çeşitli kanuni 

akit tiplerine ait unsurların kanunun öng5rmediği bir 

tarzda bir araya gelmesi ile oluşan sözleşmelerdir(203). 

Kanaatimizce, kredi açma sözleşmesinde, bankanın 

kredi kullandırma borcunun konusunu oluşturan edimin 

belirlenişi, bütün kredi türleri için geçerli olan 

dönerlikunsuru ile müşterinin asli edimini oluşturan "hazır 

200) 
201) 
202) 
203) 

TUNÇOMAĞ, (C.I), s.78; OĞUZMAN, s.185; EREN, s.124. 
SDMUNCUDĞLU, (Krediler), s.62-63. 
TANDOĞAN, (C.I/1), s.13; ZEVKLİLER, s.9. 
TANDOĞAN, (C.I/1), s.68; AKYOL, (Özel Borç 
İlişkileri), s.8; TUNÇOMAĞ, (C.II), s.14; fEYZİOĞLU, 
(özel Borç İlişkileri), s.51-52; ZEVKLİLER, s.14. 



79 

bulundurma komisyonu" kanuni akit tiplerinde yer almayan 

~nsurlardır. Ayrıca müşterinin seçimine göre bankanın 

~diminin garanti niteliğinde teminat mektubu olması 

mümkündür. Garanti sözleşmesinin suigeneri sözleşme olduğu 

doktrinde genel olarak kabul olunmaktadır (204).Bu itibarla 

mJşterinin teminat mektubunu seçmesi ile bu edim kredi 

açma sözleşmesinin içeriğini oluşturacaktır. Böylece 

suigeneris sözleşme özelliği kredi açma sözleşmesine 

taşınır. Sonuç olarak kredi açma sözleşmesi, kısmen de 

olsa !<anuni sözleşme tiplerinin hiç birisinde bulunmayan 

unsurları içerir. 

Yukarıda yaptığımız tüm değerlendirmeler ışığında 

özetleyecek olursak; bizce genel kredi açma sözleşmesi, 

tek aşamalı, tam iki tarafa borç yükleyen, kendine özgü 

yapısı olan (suigeneris) bir sözleşmedir(205). Ayrıca 

çerçeve niteliğini haiz sürekli bir borç ilişkisidir. 

III. GENEL KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN TABİ OLDUĞU 

HÜKÜMLER, YORUMU VE TAMAMLANMASI 

Kredi açma sözleşmesi suigeneris sözleşme olarak 

kabul ejilince, tabi olduğu hükümler, yorumu ve tamalanması 

da buna göre belirlenecektir. 

204) 

205) 

Uygulamada ayrıntılı olarak kaleme alınmış yazılı 

TAND~CAN, (C.I/1). s.61; TUNÇOMAĞ, (C.II), s.7; 
FEYZİOĞLU, (Özel Borç İlişkileri), s.44 vd.; 
ZEVKLİLER, s.11-12. 
AKY~L, (Özel Borç İlişkileri), s.69; TUNÇOMAĞ, 
(C.II), s.785; FEYZİOĞLU, (Özel Borç İlişkileri), 
s.771; TANDOĞAN, (C.I/1), s.332-333; YÜKSEL, 
(Bankacılık Hukuku), s.281; GÖKTÜRK- s.451; K~PLAN, 
agm. s.17. 
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tip kredi açma sözleşmeleri kullanıldığından, taraflar 

ara3ındaki ilişkiye bu sözleşme hükümlerinin uygulanacağı 

pek tabiidir. Sözleşmede düzenleme bul~ımaması halinde, 

suigeneris sözleşmelere, en yakın kanuni tipsözleşmeye 

ilişkin hükümlerin kıyas yoluyla uygulanması genel olarak 

kabul edilmektedir(206). Kredi açma sözleşmesi bakımından 

gerektiğinde -özellikle ~a~di kredilerde- karz sözleşmesine 

ait hükümlerin (BK. :nd.3;J6 vd.) kıyas yoluyla uygulanması 

isabetli olacaktır(207). Bunun dışında müşterinin 

kullandığı kredi türünün ,ı..ıkuki niteliğine göre en yakın 

sözleşmenin hükUml3rinin kıyasen uygulanması da mümkünd □ r. 

Buna göre cari hesap şeklinde kredide cari hesap 

sözleşmesine ilişkin TTK. md. 87 vd. (208); teminat mektubu 

kredisinde mektubun niteliğine göre kefalet (BK. md. 483 

vd.); isko~to ve iştira kredisinde satım sözleşmesine 

ilişkin hükümler (BK. md.182 vd.)banka ile müşteri 

Ancak arasındaki ilişkiye kıyasen uygulanabilecektir • 

. hemen belirteJim ki, müşteriye açılan kredi türünün gereği 

olarak ilişkiye bir üçüncü şahıs girmiş ise (örneğin 

teminat mektubunda olduğJ gi~i) müşteri ve banka ile 

bu üçüncü şahıs arasındaki ilişkinin taşıdığı niteliğe 

göre ilgili kanuni sözleme tipine ait 'ı:.ikümler uygulanır 

(209). 

206) 

207) 

208) 
209) 

TUNÇOMAĞ,(C.II),s.785;TANDOĞAN,(C.I/l),s.l3;FEYZİOĞ
LU,(özel Borç İlişkileri),s.381;2EVKLİLER, s.9. 
TUNÇOMAĞ, (C.II), s.785; TANDOĞAN, (C.I/2), s.333; 
FEYZİOĞLU, (özel Borç İlişkileri), s.771; GÖKTÜRK, 
s.451; YÜKSEL,(Bankacılık Hukuku), s.281. 
TANDOĞAN, (C.I/2), s.333. 
Her bir kredi türünün hukuki niteliği konusunda 
bkz. yukarıda s.14 vd. 
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En yakın 

uygulanması 

sözleşme tipine ilişkin hükümlerin kıyasen 

yetersiz kalıyor ise, Borçlar Kanununun 

genel hükümlerinden yararlanılır. Sorun yine çözülemezse, 

MK. md. 1 uyarınca h:ıkim kendisi kanun koyucu olsa idi 

nasıl bir kural koyacaksa ona göre uygulama yapar (210). 

Emredıci hükümler (BK.md. 19,20,21; 

MK.md.23 vd. gibi) sözl3şme serbestisinin genel sınırlarını 

çizdiğinden, kredi açma sözleşmesinde ekonomik açıdan 

zayıf olan müşteriyi koruyucu bir işleve sahip olacaktır 

(211). 

Kredi 

bankacılıkta 

açma s:izleşmesi iyi niyet 

göre 

kurallarına ve 

yaygın teamüllere yor:.1mlanır ve 

tamamlanır (212). 

Son olarak, hakim kredi açma sözleşmesini yorumlarken 

sözleşmeyi kaleme alanın aleyhine yorumlanması, sözleşmeyi 

geçersiz kılacak yorum yerine geç3rli kılacak yorumun 

benim3e~mesi gibi (213) diğer bütün yorum ilkelerinden 

yararlanacaktır. 

210) TUNÇOMAĞ, (C.II),s.7;TANDOĞAN,(C.I/2),s.13; FEYZİOĞLU, 
(Özel Borç İlişkileri), s.39. 

211) KAPLAN,agm. s.5. 

212) TANDOĞAN, (C.I/2), s.13; KAPLAN, 9]m. 3.5, 17-18. 

213) Genel olarak 
tamamlanması 
KAPLAN, agm. 

banka 
konusunda 

sözleşmelerinin 
daha geniş bil~i 

yorumu 
iç.in 

ve 
bkz. 
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1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 

I- BANKA (KREDİ VEREN) 

Kredi açma sözleşmesinde banka krediyi veren ve 

ekonomik olarak daha gJ·;lü ,Jlan tarafı oluşturur. 

Hukukumuzda banka,ııı yasal tanımı yoktur. Doktrinde 

TEKİNALP, bankayı 
,, ........ _uru, kuruluşu, faaliyete geçmesi, 

faaliyeti, mali bünyesi, teşkilatı ve denetimi Bankalar 

Kanununda -veya istisnaen özel bir kanunda- ve kısmen 

de Merkez Ban~ası Kanununda kamu hukuku kuralları ile 

düzenlenmiş bulunan işletm3nin kanuni adıdır", şeklinde 

tanımlamıştır (214). 

Bankaların kuruluşu, faaliyete geçmesi ve buna paralel 

olarak kredi açma sözleşmesi bakımından ehliyeti hususları 

çalışmamızın konusu dışındadır. Biz sadece Bankalar 

Kanununa göre kredi açma yetkisinin sınırlarını ve bu 

sınırların aşılmasının sözleşmeye etkisini i,celemekle 

yetineceğiz. 

A- KREDİ AÇMA YETKİSİNİN SINIRLARI 

3182 sayılı Bankalar Kanununun 44. ve 45. maddeleri, 

kredinin teminatlı olup 

organlarırıın <redi 

214) TEKİNALP, s.8. 

olmamasına göre 

açma yetkisinin 

banka 

üst 
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sınırlarını belirlemiştir. Buna göre; bir gerçek yada 

tüzel kişiye verilecek kredilerden; 

a) Teminatlı kredilerde 

kredilerde 5, milyon Tl'sına 

50 milyon TL'sına, 

kadar olanları 

açık 

genel 
:./,~?. -

müdürlüklerce yada kendilerine verilen yetki içinde bölge 

veya şube müdürlüklerince, 

b) Teminatlı kerdilerde 500 milyon TL' sına a;-ık 

kredilerde 50 milyon TL'sına kadar olanları genel müdürlüğün 

yazılı önerisi üzerine kredi komitesi kararı ile, 

c) Teminatlı kredilerde 500 milyondan, ·açık 

kerdilerde 50 milyon Tl'sından fazla olanları, .g~nel 

müdürl~ğ:.in yazılı önerisi üzerine yönetim kurulu k.ararı 

ile. açılabilir (215). 

Yetki sınırlarının t es bitin de , bir r·td ş i fe ve un 
. 

sınırsız sorumlulukla katıldığı. ortaklıklara 
:'1' 

kredilerin toplamı birlikte, dik,<ate K. 

md.44/2). 
. ;,• . , 

Bu düzenlemeniıı'amacı,ryüksek· miJkfadakf;e.di açıltnas.ını 

üst düzey . yönetim organla·rının yetkisin~ verer:ek büyük 
.. 

risklerden haberdar olmalarını sağla11ak ·ve. ,bö.y-lece kredi 

sisteminin daha sağlıklı işlemesini temi., atme·kti:r{Zl6) • 

.L\n,:ak bu yapı 1 ı rken .ha 1 kın ol ağan ve düşük d-üze ydeki, kredi 

ihtiyacının daha 
.P 

çabuk ve yerinde karşılana~ilmesini 

215) Yukarıdaki m e b 1 ağlar, kanunda başla ş g ı ç ta sırasıyla 
l , l O v e l O mi l y·o n i d i • An c ak , da ~13 s o :ı r a B a k an l a r a 
Kuruıu:nun Ban. K.nun 78. madjesi:ıe dayanara·'k aldığı 
11.9.1985 tarihli kararla 2, 20 ve ·20 milyona, 
2.2.1988. tarihli kararla · da bugünkü ııe:Jl'a~lara 
yükseltilmiştir (RG. 21.9.1985, 18875; 4·.3.1988, 
19744). 

216) TEKİNA~P, s.187-188. 
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bölge ve şube müdürlüklerine 

belli miktara kadar kredi açma yetkisi tanınmıştır (217). 

Bu sınırlar belirleme yapılırken "açık kredi" ola:-ak 

adlandırılan teminatsız kredilerde riskin daha fazla olması 

dikkate alınarak üst sınır daha düşük tutulmuştur. Ayrıca 

organların yetkileri~in sınırı ile sorumlulukları ve iflasa 

tabi olup olmamaları konus~nd3ki düzenlemeler arasında 

paralellik kurulmuştur (218). 

8- KREDİ AÇMA YETKİSİ SINIRLARININ AŞILMASI 

VE BUNUN SÖZLEŞMEYE ETKİSİ 

Bankaların yetkili organlarının yetki sınırlarını 

aşarak kredi açmaları halinde, sözleşmelerin hukuki 

durumuna ilişkin olarak Yargıtay önceleri sınırı aşan 

bakımından sözleşmenin kısmi butlanına karar 

vermiştir. Yargıtay Ticaret Dairesi 17.11.1959 tarihli 

kararında, org3nl9rın yetkisinin üst sınırlarını belirleyen 

hükümlerin kamu düzenine ilişkin olduğu, bu sebeple aksine 

sözleşme yapmanın "caiz" olmadığı TTK. md.1466 uyarınca 

sınırı aşan kısmın batıl sayılması gerektiği sonucuna 

varmıştır (219). Daha sonra Hukuk Genel Kurul 'unun karar 

düzeltme safhas17da verdiiji 21.3.1962 tarihli kararında 

söz konusu sınırlamayı koyan Bankalar Kanununun 44. ve 

45. maddelerinin yalnızca bankanın yönetimini yani iç 

217) TEKİNALP, s.187-188. 
218) TEKİNALP, s.187-188. 
219) Y.TD. 17.11.1959 gün ve E.1701, K. 285 sayılı kararı 

için bkz. il- Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, Ankara, 
1962, s.720. 
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ilişkiyi ilgilendirdiğini, temsil konusu ile hiçbir 

ilişkisi olmadığını belirterek kredi açma sözleşmesini 

geç,erli saymış ve kısmi butlana tabi tutmamıştır (220). 

Yargıtay bu görüşünü verdiği bir çok kararla 

pekiştirmiştir. Bu kararlarda yetki sınırının aşılması 

suretiyle 

edilirse, 

yapılan 

ödenmiş 

sözleşmelerin 

kredilerin 

geçersizliği kabul 

sebepsiz zenginleşme 

hükümlerine göre geri alınabileceğini, verilen teminatl3rın 

hükü~süz kalacaöını, bu durumun kanun koyucunun esas 

<orumak isted: _ .... mevduat sahiplerinin zararına yol 

açacaqın: , ayrıca halkın bankalara olan genel ~üvenini 

s3rscıcağın1 ve bütün bankacılık sektörünü olumsuz yönde 

etkileyeceğini belirtmiştir (221). Yargıtay'ın bu görüşü 

doktriııde de aynı gerekçelerle genel olarak kabul 

edilmiştir (222). 

Bu konuya son vermeden önce, yetki sınırlarını aşarak 

kredi verme durumunun B3nı<alar Kanununun 81. maddesi ile 

cezai müeyyideye tabi tutulduğunu belirtelim. 

-- ----------
220) Yargıtay HGK. 21.3.1962 gün ve E.20-K.12, karar 

için bkz. ABD. Yıl 1962, Sa.4, s.447-450; Karar 
metni ile birlikte bir değerlendirmesi için 
bkz.AKYAZAN, S.;"Ticari Temscilik ve Ticari Vekillik, 
Banka Şube Müdürlerinin Hukuki Durumları ve 
Yetkilerinin Aşarak Limit Dışı Kredi Tahsisleri", 
BATİDER, Yıl 1971, C.VII, s.257-281. 

221) HGK. 26.10.1966 gün T/23-19 QATİDER, Yıl 1967, C.IV, 
sa.2,s.373 vd; 28.12.1964 gün ve E. 3659, k.671. 
Her iki karar için bkz. EREM, F./ ALTINOK, A./ 
TANDOĞAN,H.; Bankalar Kanunu Şerhi, 2.bası, Ankara, 
1975, s.179 vd. 

222) TEKİNALP, s.190; EREM,F./ALTINOK,A./ 
TANDO~AN,H.:Bankal~r X3n~nu Şerhi, 6.bası, Ankara 
1989, s.89. Bu konuda ayrı~a bkz.REİSOĞLU, 5. : 
3182 Sayılı Bankalar Kanunu Şerhi, Ankara 1988, 
s.37 vd. 
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II MÜŞTERİ (KREDİ ALAN) 

A-GENEL OLARAK 

Kredi açma sözleşmesinde kredi alan ve ekonomik 

açıdan daha zayıf olan taraf kısaca müşteri olarak 

adlandırılır. Müşteri ger;ek veya tüzel kişi olabilir. 

Kredi açma sözleşmesinin sağlıklr-olarak ~urulabilmesi 

için müşterinin huk~~i işlem ehliyetine sahip olması 

gerekir. 

B- MÜŞTERİNİN HUKUKİ İŞLEM EHLİYETİ 

Fiil ehliyeti bir kimsenin kendi fiil ve hareketleri 

ile hak kazanabilme ve borç altına girebilme yeteneğidir 

(223). Fiil ehliyetinin hukuki işlemlerdeki görünüm biçimi 

hukuki işlem ehliyeti olarak ajl3ndırılır. 

Müşterinin gerçek veya tüzel kişi oluşuna göre fiil 

ehliyetinin varlık şartları değişiklik gösterecektir(224). 

1- Gerçek Kişi Olan Müşterinin Hukuki İşlem Ehliyeti 

Gerçek kişilerde fiil ehliyetinin şartları reşit 

olmak, te,ny i ! kudretine sahip (mümeyyiz) olmak ve 

kısıtlıolmamaktır (MK. md. 14). 

223) OĞUZMAN, M.K./SELİÇİ, iL: Kişil~r Hukuku Dersleri, 
(Gerçek ve Tüzel Kişiler) 4.bası, İstanbul 1988, 
s.26; BİLGE,N.; Şahsın Hukuku, Hakiki Şahıslar, 
Ankara 1987, s.47-48. 

22,~) Bu konuda 
s.30 vd. 
bakımından 

geniş bilgi için bkz. OĞUZMAN/SELİÇİ, 
BİLGE, s.61 vd. Huku~i işlem ehliyeti 
arıca bkz. TUNÇOMAĞ, (C.I) s.147 vd. 



88 

Fiil ehli)'et:eni;ı bu şartlarını taşıyıp taşımamalarına göre 

kişiler dört gruba ayrılır(225). 

a) Tam Ehliyetliler 

Tam ehliyetliler; kısıtlı olmayan temyiz kudretine 

sahip reşit şahıslardır. Bunların hukuki işlem ehliyetleri 

tam oldJğundan yaptıkları kredi açma sözleşmesi ile hak 

kazanabilirler ve borç altına girebilirler. 

b) Tam Ehliyetsizler 

Tam ehliyetsizler temyiz kudretine sahip olmaya, 

kişilerdir. MK. md.15'e göre "Mümeyyiz olmayan şahsın 

tassarrufu hukuki bir hüküm ifade etmez. Kanun da muayyen 

istisnalar bakidir". Buna göre tam ehliyetsizin yaptığı 

her hukuki işlem gibi kredi açma sözleşmesi de kural olarak 

kendiliği,den kesin ve geriye etkili olarak hükümsüzdür 

(226). Böyle bir sözleşme uyarınca yerine getirilen edimler 

sebepsiz zenginleşme h:..ikJmlerine göre geri alınır (227). 

Tam ehliyetsizin ya;:ıtığı tasarrufların kesin hükümsüzlüğü 

kuralının istisnaları vardır (228). Bu istisnalardan biri . 

de tam ehliyetsizin yaptığı hukuki işlemin butlanını ileri 

sürme~in hakkın kötüye kullanılmasını teşkil etmesidir.Bu 

itibarla kredi açma sözleşmesi uyarınca kredi alan tam 

225) Fiil ehliyeti bakımından kişilerin sınıflandırılması 
konusunda bkz. OĞUZMAN/ SELİÇİ, s.45 vd.; BİLGE, 
s.78 vd. 

226) OĞUZMAN/SELİÇİ, s.46,47; BİLGE, s.80-81. 
227) OĞUZMAN/SELİÇİ,s.47; BİLGE, s,88-89; TUNÇOMAĞ, (C.I), 

s.153-154. 
228) Bu istisnalar konusunda bkz. OĞUZ"1.0.N/SE LİÇİ- s.47 

vd.; BİLGE, s.83 vd.; TiJ'ılÇOMAĞ, (C.I), s.151-153. 
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ehliyetsizin (temsilcisinin) iade bJrc:.rnu, butlanı ileri 

sürerek yerine getirmemesi hakkın kötüye kullanılmasıdır. 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu 9.3.1955 

tarihinde verdiği İBK. 'nda "Onbeşinci maddenin mümeyiz 

olmayan ki,ıse tarafından, diğer taraf aleyhine dermeyan 

edilmesi de hal ve şartlara göre hüsnüniyet esaslarına 

aykırı bir durum mahiyeti arzedebilir. Filhakika mümeyiz 

olmayan kimse temyiz kudretine sahip olsa idi aynı suretle 

hareket edecek yani normal zekalı bir insan dahi aynı 

tarzda muam~leje bulunacak idi ise, temyiz kudretinden 

mahrum olduğunu ileri sürerek muamelenin hükUmsüzlüğünü 

dermeyan edememelidir" denilmektedir. 

c) Sınırlı Ehliyetsizler 

Sınırlı ehliyetsizler, temyiz kudretine sahip küçükler 

ve mahcurlard ır. Bunlar ehliyetsiz olmakla birli'<te bazı 

konularda ehliyetsizlikleri sınırlandırılmıştır. Sınırlı 

ehliyetsizler, kanuni temsilcilerinin rızaları olmadıkça 

hukuki işlem ile borçlanamazlar (MK. md. 16/1). Bu itibarla 

tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olan kredi açma 

sözleşmesini de tam ehliyetsizler kanuni temsilcilerinin 

rızası veya icazeti ile geçerli olarak yapabilirler. Kanuni 

temsilcinin izni olmaksızın yapılan sözleşme askıdadır 

ve tek taraflı geçersizlikle sakattır (229). İcazet ile 

"topal muamele" (230) yapıldığı andan itibaren hüküm ifade 

229) BİLGE, s.93; T~NÇOMAĞ, (C.I), s.157. 
230) BİLGE, s.93, dp.184'de belirtilen SAYMEN. 
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eder (231). Kanuni temsilcisi icazet vermez ise sözleşme 

geriye doğru geçersiz olur ('1.:C md. 394/2) ve ifa edilmiş 

olan edimler sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iade 

olunur (M-<.md.395, BK. md. 61 vd.). 

Sınırlı ehliyetsizler bazı işlemleri kanuni 

temsilcilerinin r1z3sına bağlı olmadan yapabilirler (232). 

Ana babanın bir meslel< v2ya sanatın icrası için verdiği 

mallar üzerinde çocuk (MK. md.269) ve kendisine sulh 

mahkemesince bir meslek veya sanatla uğraşma izin verilen 

vesayet altındaki kimse (MK. ~d.396), bu meslek veya 

sanatın ger9!<tirdiği her türlü işlemi yapabilir ve kendi 

mal varlığı ile sorumlu olur. 9ol3yısıyla bu meslek veya 

sanatı için gerektiği takdirde kredi açma sözleşmesi 

y3pabilir. 

d) Sınırlı Ehliyetliler 

Evli kadınlar ile kendilerine kanı..rıi müşavir tayin 

e d i 1 en l e r s ı n ı. r l ı eh 1 i yet 1 il erdi r . 8 un 1 arda eh 1 iye t ası l , 

sınırlama istisnadır. Karı koca arasındaki her tür hukuki 

muamele geçerlidir. Ancak karının şahsi mallarına veya 

mal ortaklığı usul[.hde bu usule tabi mallarına dair karı 

koca arasında yapılan hukuki muamele sulh hakimince tasdik 

olunmadıkça geçerli olmaz (MK. md. 169/1) Yine k:Jca 

yararına karının üçüncü şahıslarla yaptığı hukuki 

muameleler aynı izne tabidir (MK. md.169/2). Kendisine 

231) OĞUZMAN/S~LİÇİ, s.55; BİLGE, s.93. 
232) Bu konuda bkz. OĞUZMAN/SELİÇİ, s.55 vd. BİLGE, s.97 

vd.; TUNÇOMAĞ, (C.I), s.155-156. 
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atanan sınırlı ehliyetlinin MK.rnd.379/1 de müşavir 

Slralanan işlemleri yapabilmesi müşavirin iznine 

bağlanmıştır. Bu işler arası,ja ödünç verme ve alma, 

kambiyo taahhütleri altına girme ve kefalet de mevcuttur. 

Kredi açma sözleşmesi bu nitelikte kredileri de 

içerdiğinden izne tabi sözlaşmelerdendir(233). MK. md.379/2 

de yer alan i:i3ri müşavirlikte sınırlı ehliyetli gelirinde 

dilediği gibi tasarruf hakkına sahip Jl:iuğundan izne tabi 

olmaksızın kredi açma sözleşmesi yapabilir. 

2- Tüzel Kişi Olan Müşterinin Hukuki İşlem Ehliyeti 

Tüzel kişiler, hak ehliyetleri çerçevesinde fiil 

ehliyetine sahiptirler. MK. 'un 47. madd,3si,e göre tüzel 

kişil~rin fiil ehliyeti, kanuna ve tüzüklerine göre gerekli 

organlara sahip olmaları ile başlar. Buna g3re gerekli 

organlara sahip tüzel kişiler bu organları aracılığı ile 

kr?di açma sözleşmesi yapabilirler (235). 

------------

233) YÜKSEL, (Kredi açma sözleşmesi), s.77. 

234) YÜKSEL, (Kredi açma sözleşmesi),s.77. 

235) Bu konuda bkz. YÜKSEL, 
s.84-85. 

(Kredi Açma 55zl~şmesi), 
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S 2. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ 

Kredi açma sözleşmesinin geçerliliği herhangi bir 

şekle tabi değildir. Borçlar Kanunu md. 11/1 ile kabul 

edil~n şekil serbestisi ilkesi kredi açma sözleşmesi için 

de geçerlidir. laraflar sözleşmeyi diledikleri şekilde 

yapa~ilirler. 

Ancak HUMK. md.288 /1 e göre "Bir hakkın doğumu, 

düşürülmesi,devri, değiştirilmesi, yenilenmesi,ertelenmesi, 

ikrarı ve itfası amacı ile yapılan hukuki işlemlerin 

yapıldıkları zama,ki miktar veya değerleri 5 bin n• nı 

geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir". Bu hüküm 

gereğince değeri 5 

sözleşmelerinin ispatı 

bin n•nı 

senetle 

geçen 

(yazılı 

kredi 

delil 

açma 

ile) 

yapılabilir. Senetle (yazılı delille) ispat zorunluğu, 

sözleşmenin geçerliliğine ilişkin şekil şartı ile 

karıştırılmamalıdır. Taraflar diledikleri şekilde - örneğin 

sözlü olara~- sözleşmeyi yapabilirler. Bu ,durumda sözleşme 

hukuken geçerli olarak varlık kazanmıştır. Ancak miktarı 

5 bin n 1 nı aşıyor ise usul hukuku bakımından ancak yazılı 

delil ile ispat olunabilir; meğer ki olayda yazılı delil 

ile ispat kuralının istisnaları (HUMK. md. 292-294) 

bulunsun veya karşı taraf tanık dinlenmesine açıkca 

muvafakat etsin (HUMK. md. 289) (236). 

Uygulamada bankalarca 

-------

236) Senette ispat 
B. :Medeni Usul 
1983, s.338 vd. 

kuralı 
Hukuku 

bastırılan 

ve istisnaları 
Ders Kitabı, 

standart <redi 

için bkz. KURU, 
4.baskı, Ankara 
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açma sözleşmesi metinleri kullanıldığından, 

sözleşmenin yazılı delil ile isp~tı k~nusunda sorun 

çıkmamaktadır. Ancak Yargıt:ıy, sözleşmenin yazılı şekilde 

yapılması halinde, fer'i şartlarının da yazılı olmasını 

gerekli görmek~adir (237). Bu itibarla taraflar kredi 

açma sözleşmesini yazılı olarak yaptıklarında, fer'i 

nitelikteki hakl3ra ilişkin şartları da yazılı olarak 

kararlaştırmalıdır (238). 

237) Y.4. HD. 22.12.1964/ 313, K. 1964 /6123. 
238) Fer'i haklar, faiz, cezai şart gibi ala~3l< haklarını 

genişletenler ve kefalet, rehin, hapis hakları gibi 
alacak haklarını garanti edenler olmak üzere başlıca 
iki grupta in~elenir. Bu konuda bkz.EREN, s.30-31. 
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3. BANKALARCA DÜZENLENEN STANDARTKffiDİ 

SÖZLEŞMELERİNİN DENETLENMESİ 

I- GENEL İŞLEM ŞARTI KAVRAMI 

Uygulamada bankalar tarafından uzman 

AÇMA 

hukukçulara 

hazırlatılarak bastırılan standart kredi açma sözleşmeleri, 

ekonomik açıdan zayıf olan müşteriyi bu şartları kabul 

etmek yada kredi almaktan vazgeçmek arasında seçi '.il 1 apmak 

zorunda bırakmaktadır. Bu sözleşmeler kredinin açılması, 

kullandırılması, 

kredinin başlıca 

faiz, komisyon, vergiler, 

kullanım türlerine ilişkin 

masraflar ve 

düzenlemeleri 

içermektedir (239). Ayrıca bankanın defter ve kayıtlarının 

anlaşmazlıklarda kesin delil oluşturacağına~ bankanın 

talimatlarının şekli ile bunların açı'.< Jl"rıaması halinde 

yorumunun bankaya ait oldüğuna uyuşmazlıklarda yetkili 

olan mahkeme ve icra dairesine ve uygulanacak hukuka 

ilişkin hükümler de yer alır. 

Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de, ulaşılan 

ekono!llik seviye ile birlikte çeşitli alanlarda faaliyet 

gösteren işletmeler ve bu arada bankalar, düzenledikleri 

satandart sözleşmelerle, yedek ve yorumlayıcı hükümleri 

uygulama dışı bırakan, kanunJn aksine düzenleme imkanı 

verdiği her durumda banka lehine düzenleme getiren hatta 

bazen emredici olma niteliği tartışılabilecek hükümleri 

bile banka yararına değiştiren standart "genel sözleşmeler" 

239) Bu konuda bkz.Ek. 
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bastırarak bunları müşterilerinin imzasına sunmaktadır 

(240).Bu sözleşmelerin içerdiği şartlar "genel işlem 

şartları" olarak adlandırılmaktadır (241). Kısmen veya 

tamamen genel işlem şartlarından oluşan sözleşmelere ise 

"kitle sözleşmesi" yada "formüler sözleşme" denilmektedir 

(242). 

9.12.1976 tarihinde yayınlanarak 1.4.1977 de yürürlüğe 

giren Alman "Genel İşlem Şartları Hukukun Düzenlenmesi 

Hakkında 

şartları 

Kanun"' un birinci 

"bir sözleş. enin 

paragrafında genel 

(bunları kullananın) 

işlem 

diğer 

sözleşene sözleşmenin kuruluşunda sunduğu çok sayıdaki 

sözleşmeler için önceden formüle edilmiş sözleşme 

şartlarıdır", şeklinde tarif edilmiştir (243). 

Genel işlem şartlarının hukuki niteliği konusunda 

değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bir fikre göre (244) 

genel işlem şartları "hukuki norm"niteliğini haizdir. 

Bu görüş,genel işlem şartlarının belirli,somut bir 

sözleşmeilişkisi dikkate alınmadan, aynı nitelikteki bütün 

240) 

241) 
242) 

243) 

244) 

Genel işlem şartlarının ortaya çıkış nedenleri ve 
işlevi hakkında bkz. TEKİNALP, s.262-264, EREN,· 
s.244-245; REHBİNDER, M.:(Çev. TEOMAN,ö.)"Genel 
İşlem Şartları ve Tüketicinin Korunması, Genel İşlem 
Şartları Hukukunun Düzenlenmesine İlişkin Yeni Alman 
Yasası UstUne",İHFM, C ••. ,sa. ,s. 641-642. 
TEKİNALP, s.261-262. 
TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, s.204; AKMAN, 
S.: "Genel İşlem Şartları 11 , Yargı, sa.35, s.13; 
EREN, s.244. 
Benzer bir tanım için bkz. TUNÇOMAĞ, (C.I). s.247; 
Söz konusu kanun I, 1976, 3317 sayılı Al.R.G. de 
yayınlanmıştır. 
Bu görüşe Alman Yüksek Mahkemesinin kararlarında 
yer verilmiştir. Kararlar için bkz. TEKİNALP/ AKMAN/ 
BURCUOĞLU/ ALTOP, s.206 dp.8. AIGIŞ'ın aksi fikirden 
hareket ettiği konusunda bkz. REHBİNDER, agm. s.648. 
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sözleşmelere uygulanmak üzere soyut, kapsayıcı, yasa hükmü 

benzeri cümlelerden oluşmasından hareket etmektedir. Ancak 

yasalar, tarafların çıkarlarını adil bir şekilde dengeleme 

amacı ile konulurlar. Hatta bu dengeyi zayıf tarafın 

korunması ilkesi ile kurarlar. Halbuki genel işlem 

şartları, işletmeciler tarafından zayıf olan müşteriler 

karşısında kendi çıkarlarını korumak amacıyla, tek taraflı 

olarak düzenlenen sözleşme metinleridir (245). Ayrıca 

Anayasaya göre kanun koyma yetkisi meclise aittir (246). 

Genel işlem şartlarını örf ve adet hukuku sayan 

görüş de isabetli değildir. Çünkü, bir kuralın örf ve 

adet olarak kabulü için gerekli olan uzun süreden beri 

uygulanma 

tarafından 

(tekrarlanma) ve uyulması gereğinin herkes 

kabulü (hukukilik) şartları, genel işlerrı 

şartlarında yoktur (247). 

Doktrinde baskın görüş genel işlem şartlarının hukuki 

açıdan değersiz olduğu yolundadır ( 248). Taraflarır.ı~ 

aralarında anlaşarak sözleşmeye dahil etmesi ile hukuken 

bir anlam kazanır. Bundan önce, ileride kurulacak bir 

sözleşme için yapılacak icaba temel t~şkil eden tasarı 

veya projeden ibarettir (249). Bu itibarla genel işlem 

şartlarının bağlayıcılığı tarafların üzerinde anlaşmış 

olmalarından kaynaklanır (250). 

245) TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOGLU/ ALTOP, s.206. 
246) TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, s.206. 
247) TEKİNALP, s.270; TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ALTOP 

s.206. 
248) TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, s.206. 
249) TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, s.206. 
250) Genel Jşlem şartlarınin bağlayıcılığı konusunda 

bkz.TEKİNALP, s.269 vd. 
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Uygulamada kredi açma sözleşmeleri, banka tarafından 

bütan müşterilerle yapacağı anlaşmalarda kullanılmak Gzere 

önceden formüle edilmiş, içerikleri itibariyle genel işlem 

şartı niteliğinde hükümler taşıyan, kitle sözleşmesi 

özelliği göstermektedirler. Bu itibarla kredi açma 

sözleşmelerinin, genel işlem şartlarına ilişkin denetlemeye 

tabi tutulmalarına ihtiyaç vardır. 

II. DENETLEMEDE ESAS ALINAN KURALLAR 

A- GENEL OLARAK 

Genel işlem şartları içeren standart sözleşme olan 

kredi açma sözleşmeleri,her şeyden önce salt sözleşm~ 

olmaları itibariyle, kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, 

adaba, kamu düzenine ve kişilik haklarına aykırılık 

açısından re'-.Sen denetime tabidir (BK. md. 192). Böyle 

bir aykırılığı taşıyan kredi açma sözleşmesi batıldır 

(Bk. md.20/1). 

Sözleşme serbestisinin genel sınırlarını belirleyen 

bu hUkümler yanında, yüksek mahkemeler denetlemeye esas 

olacak bazı kurallar tesbit etmiş ve bunlardan 

yararlanmışlardır. Bu kuralların tesbitinde doktrin, 

araştırma ve incelemeleri ile yUksek mahkemelere ışık 

tutmuştur. 
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8-AÇIK OLMAYAN HÜKÜMLERİN ONU HAZIRLAYAN ALEYHİNE 

YORUMLANMASI KURALI 

Bu kuralın kaynağı Roma Hukukuna uzanmakla birlikte 

İsviçre ve Alman doktrin ve içtihatları ile geliştirilmiş 

ve uygulamaya aktarılmıştır. Buna göre, genel işlem 

şartları içerisindeki açık olmayan, bir kaç anlama gelen, 

tereddüt uyandıran sözcükler ve hükümler sözleşmeyi veya 

hükmü kaleme alan aleyhine yorumlanır ( 251). Bu kural, 

sözleşmeyi hazırlayanın, imkanı olduğu halde şartları 

ne demek istediğini yeterince açık ifade edecek şekild., 

kaleme almamasının sonuçlarına da katlanması gerektiği 

düşüncesine dayanır (252). Kural, genel işlem şartında 

kullanılan bir kelimenin belli bir meslekte ve günlük 

dilde ayrı anlam taşıması ve sözleşmeyi kaleme alanın 

söz konusu meslekteki özel anlamı açıkca belirtmemesi 

halinde, karşı tarafa kelimeyi günlük dildeki anlamına 

göre yorumlama hakkı verir (253). 

Genel işlem şartlarına ilişkin 9.12.1976 tarihli 

Alman kanunu, "açık olmama kuralı" kenar başlığını taşıyan 

beşinci paragrafında kuralı, "genel işlem şartlarının 

yorumunda duyulan kuşku, bunları kullananın aleyhine sonuç 

doğurur" şeklinde açıklamıştır. 

251) 
252) 

2.53) 

Kuralın Türk Hukukunda da uygulanabileceği genel 

TEKİNALP, s.276.· 
AKYOL, (Hukuki So~unlar), s.192; TEKİNALP, 
TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ AL TOP, s.213; 
agm. s.16. 
TEKİNALP, s.276. 

s.276; 
AKMAN, 
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olarak kabul edilmektedir (254). Bu itibarla standart 

kredi açma sözleşmelerindeki hükümlerde yada keli;nelerde 

açıklık olmadığı takdirde bu, bankanın aleyhine ve 

müşterinin lehine yorumlanacaktır. Ayrıca bankacılıkta 

günlük dilden farklı ve özel bir anlamda kullanılan 

kelimelerin bu özel anlamının açık olarak belirtilmemesi 

halinde, müşterinin yararına olmak koşuluyla günlük dildeki 

anlamına göre yorumlanacaktır. 

Kuralın, çelişik hükümlerin bulunması halinde müşteri 

lehine olanın tercihini 

genişletilmesinde isabet vardır 

kapsayacak 

(255). Çünkü 

şekilde 

kuralın 

kabülüne ilişkin gerekçeler bu halde de sözkonusudur. 

Bankanın , sorum! ul uğunu sınırlandıran hükümelerin 

dar yorumlanması ilkesi, bu kuralın bir başka görünüm 

biçimidir (256). 

C- OLAĞAN DIŞI VE ŞAŞKINLIK YARATAN HÜKÜMLERİN 

GEÇERSİZLİĞİ KURALI 

1- Genel Olarak 

"Olaijan dışı" veya "şaşkınlık yaratan" h □ kümlerin 

geçersizliği kuralı, genel işlem şartlarını içeren standart 

sözleşmenin, müşteri tarafından güven ilkesinin çizdiği 

sınırlar içerisinde kalacağı inancıyla ve global olarak 

254) 

255) 
256) 

TEKİNALP, s.276; 
s.217; AKMAN, agm. 
TEKİNALP, s.277. 
TEKİNALP, s.277. 

TEKİNAY/ 
s.18. 

AKMAN/ BURCUOĞLU/ AL TOP, 
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imzalanması gerçeğine dayanır. Buna göre müşteri tarafından 

okunmadan kabul edilmiş olan sözleşmenin güven ilkesinin 

sınırları dışına çıkan ve müşterinin hiç beklemediği 

sonuçlar doğuran hükümleri, işletme tarafından özel olarak 

bu hükümlere dikkat çekilmedikçe geçersizdir (257). Genel 

işlem şartlarına ilişkin 9.12.1976 tarihli Alman yasasının 

"şaşırtıcı kayıtlar" başlığını taşıyan üçüncü paragrafında 

bu kurala yer verilmiştir. Buna göre "genel işlem 

şartlarında yer alan ve hal ve koşullara ve özellikle 

sözleşmenin dış görünüşüne göre karşı sözleşenin tahmin 

edemeyeceği kadar alışılmamış olan hükümler sözleşmenin 

ayrılmaz bir parçası haline gelmezler." 

Müşterinin standart sözleşmeyi okumadan yani global 

olarak kabul etmiş olması, kuralın uygulanmasına etkili 

(258). Olağan dışılık değildir 

ilişkisinin özelliklerine ve 

ueğerlendirilecektir(259). 

her somut 

müşteriye 

sözleşme 

göre 

2- Olağan Dışılık ve Hakkaniyete Uymama 

Olağan dışılık ve hakkaniyete uymamanın aynı kavram 

olup olmadığı tartışmalıdır. Bu karışıklığın sebebi, 

müşterinin sözleşmeyi topyekün kabülünün müteşebbis 

tarafından hakkaniyete uygun düzenleme yapılacağına olan 

inancına dayandırılmasıdır. Oysa sözleşme hükümlerinin 

257) TEKİNALP, s.277. 
258) TEKİNALP, s.278. 
259) TEKİNALP, s.278. 
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düzenlemeleri 

hakkaniyet dengesinin 

olağandışı 

bozukluğu 

belli bir ölçüye ulaşmadıkca hukuk buna müdahale etmez 

(260).Almanya'da genel işlem şartlarına ilişkin 9.12.1976 

tarihli yasanın kabülüne kadar hakkaniyete uygunluk ve 

olağandışı olmama kuralları eş anlamlı olarak kabül 

edilmiştir.Buna göre Alman Medeni Kanunu'nun 315. maddesi 

genel işlem şartlarının içerik itibariyle denetlenmesinde 

yasal dayanağı oluşturabilir.Söz konusu 315. maddeye göre, 

sözleşme uyarınca taraflar, içlerinden birinin sözleşmenin 

kurulmasından sonra, edimi tek yönlü irade beyanı ile 

tayin etmesi hususunda anlaşmışlar ise seçim hakkı sahibi 

seçimi, adil, objektif ve hakkaniyete uygun bir şekilde 

yapmalıdır. Bu kural ile genel işlem şartları arasında, 

sözleşme konusunun sözleşenlerden biri tarafından 

belirlenmesi bakımından bir benzerlik bulunmaktadır. Genel 

işlem şartlarının tek yönlü olarak işletmeci tarafından 

belirlenmesine katlanan müşterinin, edimin tayininde 

sözleşme ile sarfınazar edenden daha az korunması için 

bir sebep yoktur. Bu itibarla işletmeci genel işlem 

şartlarını hakkaniyete uygun olarak belirlemelidir. Bu 

görüş İsviçre'de de bazı yazarlarca savunulmuştur (261). 

İsviçre Hukukunda BGB. md.315 gibi bir hüküm olmadığından, 

cins borçlarında edimin niteliğine ilişkin İsviçre Borçlar 

260) 
261) 

TEKİNALP, s.278. 
Bu yazarlar ve görüşleri hakkında bkz. 
s.279; TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, 
AKMAN, agm. s.17. 

TEKİNALP, 
s.215-216; 
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Kanununun md. 71/2. cümle (BK. md. 70/2. cümle) hükmünden 

yararlanılarak aynı sonuca ulaşılmıştır. 

Esasen olağan dışılık kuralında korunan, müşterinin 

işletmeciye olan güvenidir. Çünkü müşteri, işletmecinin 

sözleşmeyi formüle ederken ondan beklenen ve ilişkinin 

niteliğine uygun düşen hükümlere yer vereceği inancı 

ile bu sözleşmeyi topyekün kabul eder.Yoksa korunan, 

sözleşme hükümlerinin hakkaniyete uygunluğu değildir (262). 

Olağandışı hükümlerin geçersizliği kuralı MK. md.2 

de yer alan dürüstlük ve güven ilkesinde yasal dayanağını 

bulur (263). Olağandışı hükümlerin geçersizliği kuralının 

Türk Hukuku açısından da geçerli olduğu genel olarak kabul 

edilmektedir (264). 

Yargıtay da bir çok kararında dürüstlük ve güven 

ilkelerini uygulamıştır. Bu arada V. 13. HO. 7.4.1981 

tarihli bir kararında söz konusu ilkeleri doğrudan doğruya 

genel işlem şartlarinın denetiminde esas almıştır (265). 

Yargıtay kararında, "somut olayda, davacının tüketici 

niteliği ile davalı karşısında ekonomik yönden güçsüz 

262) 
263) 
264) 

TEKİNALP, s.279. 
TEKİNALP, s.281. 
AKYOL, ( Hukuki 
TEKİNAY/ AKMAN/ 
s.ıa. 

Sorunlar), s.192; TEKİNALP, s.282; 
BURCUOGLU/ ALTOP,s.217; AKMAN, agm. 

265) Bu karara konu olan olayda, otomobil satımına ilişkin 
olarak satıcı tarafından düzenlenen genel satış 
şartlarında satıcıya, aracın teslim tarihini uzatma 
ve teslim tarihindeki raiç fiyatı talep yetkisi 
verilmiştir. Karar için bkz. YASA, Mayıs 1981, s.658-
659.; Yargıtayın aynı mahiyetteki yayınlanmamış 
iki kararı için bkz. TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ 
ALTOP, s.215, dp.19 
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olduğu asla gözardı edilemez ••• Davalının, teslim yetkisini 

saklı tutmayı içeren koşulu kötüye ve davacı tüketıci 

aleyhinde kullanıp kullanmadığı, MK. md. 2'deki dürüstlük 

ve doğruluk kuralına, bir başka deyişle güven ilkesine 

aykırı davranıp davranmadığı saptanmalı ve uyuşmazlık 

b6ylece çözUme bağlanmalıdır" denilmiştir. 

D- DİĞER KURALLAR 

Bazı yazarlarca yukarıda ele aldığımız kuralların 

dışında bir takım denetleme kurallarına da yer verilmiştir. 

İsviçre Hukukunda MERZ tarafından savunulan görüşe 

göre, ekonomik yada entellektüel açıdan sahip bulunulan 

üstün durumun kötüye kullanılması gabin (BK.md. 21) olarak 

değerlendirilebilir (266). Buna göre, genel işlem 

şartlarında, bunları hazırlayanın, kendi sorumluluğunun 

sınırlandırılması veya ortadan kaldırılmasına ilişkin 

koyduğu kayıtlar, gabindeki edimler arası uygunsuzluğa 

benzetilebilir. Ayrıca işletme (banka) standart s6zleşmeyi 

uzman hukukçulara hazırlat tığından, 

değişiklik yapamayacağını bilmenin 

müşteri, 

psikolojik 

üzerinde 

baskısı 

altında, kısa bir süre içerisinde ve çoğu zaman incelemeden 

imzalamaktadır. MOşterinin içinde bulunduğu durum, BK. 

md. 21 anlamında gabinin subjektif şartı olan 

"tecrübesizlik"olarak değerlendirilebilir. 

266) Bu konuda bkz. TEK:NALP, s.278,279; TEKİNALP/ AKMAN/ 
BURCUOĞLU/ ALTOP, s.216-217 ve s.217. dp. 20. de 
atıf yapılan yazar. 
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SEROZAN, genel işlem şartlarının 

denetlenmesini 

1961 tarihli 

Anayasa'ya 

Anayasanın, 

dayandırmıştır (267). Yazar 

Anayasa hükümlerinin yargı 

organlarını ve kişileri de bağladığını belirten 8.maddesi 

ile hakimlerin kanun, hukuk ve vicdani 

kanaatlerine göre 

Anayasa, 

hüküm vereceklerini belirten 132. 

maddesinden hareketle "Anayasanın demokrasi, sosyal devlet 

ve eşitlik ilkelerinin, yargıcın korunmaya muhtaç astları, 

üstlerine karşı korumasını zorunlu kılacağı" sonucuna 

ulaşmıştır. Bu ilkeler özel hukukda da geçerlidir(268). 

Söz konusu esasların, kamu hukukundan özel hukuka geçişini 

ise, BK.nun 19. ve20. maddeleri sağlar. Sonuç olarak hakim, 

sosyo-ekonomik açıdan güçsüz olan müşteriyi koruyucu 

tedbirleri alacak ve işletmecinin belirlediği tek yanlı. 

genel işlem şartlarını geçersiz sayacaktır. Bu konuya 

son vermeden önce belirtelim ki, genel 

standart 

işlem şartı 

niteliğindeki hükümlerden oluşan kredi açma 

sözleşmelerinin denetlenmesinde bu kuralların tamamından 

yararlanmak mümkündür. 

E- DENETİMİN HUKUKİ SONUCU 

Kredi açma sözleşmesinin şartlarından, yukarıda 

incelenen kurallara aykırı olanları geçersiz sayılacaktır. 

Ancak geçersiz sayılan şartların yerine, hangi kuralların 

uygulanacağının belirlenmesi gerekmektedir.9.12.1976 

tarihli Alman Genel İşlem Şartları Hukukunun Düzenlenmesi 

267) SEROZAN, R.: Sözleşmeden Dönme,İstanbul 197S,s.212vd. 
268) SEROZAN, s.212. 
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Hakkındaki Kanunun "sözleşmenin kapsamına girmeme ve 

geçersizlik halindeki hukuki sonuçlar" kenar başlığını 

taşıyan 6 paragrafına göre "genel işlem şartları kısmen 

ya da tamamen sözleşmenin ayrılmaz parçası olmamışsa veya 

geçersiz ise, sözleşmenin kapsamı yasal hükümlere tabi 

olur". 

Türk Hukuku bakımından, kredi açma sözleşmesinde 

yer alan genel işlem şartlarının bir kısmı veya tamamının, 

denetleme kuralları sonucu geçersizliğine karar verilmesi 

BK. md.20/2, c.l, uyarınca sözleşmeyi geçersiz kılmaz 

(269). AKMAN'ın isabetle belirttiği gibi geçersizliğine 

hükmedilen şartların yerine kanun hükümlerinin uygulanması 

sonucu hukukumuzda TTK. 'nun md. 1266 maddesinin son 

fıkrasından çıkarılabilir (270). 

III. BANKALARCA DÜZENLENEN STANDART KREDİ AÇMA 

SÖZLEŞMESİNİN EMREDİCİ HOKOMLER VE DENETLEME 

KURALLARI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 

Bu bölümde standart kredi açma sözleşmelerinin hemen 

hemen hepsinde yer alan genel işlem şartlarından 

bazılarını, denetleme kuralları açısından tek tek ele 

alacağız. 

A- fİİL EHLİYETİNE İLİŞKİN ŞARTLAR 

Bir kısım standart sözleşme metinlerinde, 

269) AKYOL, (Hukuki Sorunlar),s.192. 
270) TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, s.218. 
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müşterinin, temsilcisinin veya üçüncü kişilerin fiil 

ehliyetlerinin yokluğundan veya sınırlı olmasından doğacak 

bütün sonuçlara katlanacağına 

almaktadır. Benzer hükümlerle 

uygulamasında da karşılaşılmaktadır. 

ilişkin 

Alman 

Hukukumuzda, tam ehliyetsizlerin 

hükümler yer 

ve İsviçre 

yaptığı hukuki 

işlemler, kendiliğinden ve kesın olarak hükümsüzdür 

(271).Tam ehliyetsiz ile işlem yapanın iyi niyetli olması 

bu sonucu değiştirmez ( 272). Burada kanun koyucu, temyiz 

kudretinden yoksun olanın menfaatini, iyi niyetli karşı 

tarafın menfaatinden ve böylece kamu düzeninden daha üstün 

tutmuştur (273). Bu itibarla temyiz kudretinden yoksun 

kişilerin yaptığı işlemlerin hükümsüz olduğunu belirten 

MK. un 15. maddesi emredicidir (274). 

Müşterinin, temsilcisinin veya üçüncü kişinin temyiz 

kudretini kayıp ettiğini bildirmemesi, bunlar ile bankanın 

yaptığı işlemi geçerli kılmaz. Ancak bu sebeple doğan 

zararları müşteri,sözleşmeye koyulan şart ile 

üstelenebilir. Buna dair genel işlem şartının geçerli 

olduğu genellikle kabul edilmektedir (275). 

271) OĞUZMAN/SELİÇİ, s.46-47; BİLGE, s.80; Bu konuda 
ayr1ca yukarıda bkz.sf. 

272) 28.7.1941 tarih ve 4/21 sayılı EMK; Karar için bkz. 
RG. 1941; s.4871. 

273) BİLGE, s.81; OĞUZMA/SELİÇİ, s.47. 
274) OĞUZMAN/ SELİÇİ, s.46-47; BİLGE, s.B;TEKİNALP, s.283. 
275) TEKİNALP, s.284. 
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8- TEMSİL YETKİSİNE İLİŞKİN ŞARTLAR 

Standart kredi açma sözleşmelerine, müşterinin, 

vekaletin sona erdiğini veya kapsamının değiştiğini imza 

_irkülerinde değişiklik yapıldığını(kendisiveya ölümü 

halinde mirascıları) yazılı (veya başka şekilde) 

olarak bankaya bildirmediği takdirde, vekili tarafından 

yapılan işlemlerle bağlı olacağına dair koyulan hükümler 

geçerlidir 

müşterinin, 

(276). İş 

temsilcisinin 

ilişkilerinin 

yetkilerinde 

olağan 

meydana 

akışı, 

gelen 

değişiklikleri bankaya bildirmesini gerekli kılar. 

Vekilin yetkisinin ve bunda meydana gelen 

değişikliklerin ticaret siciline tescilinin zorunlu olduğu 

hallerde, bankanın sicildeki kaydı bilmediğine dair iddiası 

dinlenmeyecektir(TTK. md. 39/1). Ancak TTK. 'nun tescilin 

olumlu etkisini düzenleyen 39. maddesinin 1. fıkrası hükmü 

emredici değildir. Bu sebeple, kredi açma sözleşmesinde 

yer alan genel işlem şartı ile müşterinin, tescilin olumlu 

etkisinden yararlanmaktan vazgeçmesi mümkündür (277). 

C- YETKİLİ MAHKEMEYE İLİŞKİN ŞARTLAR 

Sözleşmelerde, ihtilaf halinde uyuşmazlığı çözecek 

yetkili mahkeme ve icra dairesine ilişkin şartlar da 

bulunmaktadır(278). 

geçerlidir. 

konusunda 

Ancak 

değişik 

Bu hükümler 

geçerliliği 

fikirler 

prensip 

için aranan 

itibariyle 

koşullar 

ileri sürülmüştür. 

276) 

277) 
278) 

TEKİNALP,. s.284,;Kredinin vekil ile kullandırılmasına 
ili~kin şart için bkz. aşağıda Ek.s.8. 
TEKINALP, s.284. 
Bu şart için bkz. aşağıda Ek.md:.>8. 
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İsviçre Federal Mahkemesinin yerleşik içtihadlarına 

göre, tecrübesiz müşterinin kendi tabii mahkemesinden 

feragatına ilişkin hüküm basım tekniği yönünden diğer 

hükümlere nazaran daha belirgin basılmış, yanlış 

anlaşılmayacak şeklide formüle edilmiş ve hükmü kalemealan 

bunun anlamını açıklamışsa geçerlidir (279). 

Tür Hukukunda yetkinin kamu düzenine ilişkin olmadığı 

durumlarda taraflar anlaşarak aslında ·yetkisiz olan bir 

yer mahkemesini yetkili kılabilirler. Ancak bu yetki şartı 

veya sözleşmesi yazılı olmadıkça geçerli değildir (HUMK. 

md.22; BK. md.11/1), (280). Dolayısıyla, müşterinin genel 

işlem şartlarını ayrıca imzalamaksızın, zımnen kabul 

ettiğinin varsayıldığı hallerde yetki şartı geçersizdir 

(281). KURU'ya göre yetki şartı taraflarca imzalanmış 

olsa bile, bu şart ekonomik bakımdan zayıf olan taraf 

için zahmetsizce okunabilecek tarzda basılmış değilse 

geçersiz sayılmalıdır (282). Yazar burada sigorta 

poliçe:eri bakımından koyulmuş olan Türk Ticaret Kanunu'nun 

1266. ~addesi hükmünü genişletmektedir. 

- ::: t'. İ NAL P T T K • 12 6 6 • madde hükmünün geniş 1 eti l m esini 

isabe:.:.i bulmakla birlikte, geçersizliği sadece güçlükle 

okuna:..:. 1.~e durumuna hasretmeyip "müşterinin tabii 

yargıs.:..:ıdan vaz geçmesinin bilincinde olup olmadığına"da 

bakı..:.-;:;:sı ve bu incelemede 

279 ) 
zso : 
2s1: 
2s2: 

~~z. TEKİNALP, s.285, dp.66. 
•' ..;F.U, (Usul Hukuku), s.121. 
-:::v.iNALP, s.286. 
• _:-:U, 8.: Hukuk Muhakemeleri 

il iş tecrübesi, mesleğin 

Usulü. 4. baskı,Ankara 
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piyasaadaki yeri "ninde değerlendirilmesi gerektiğini haklı 

olarak belirtmektedir (283). 

D- DELİL SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNDEKİ ŞARTLAR 

Kredi açma sözleşmelerinde yer verilen, müşterinin, 

banka ile arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda 

banka defter ve belgelerinin delil olacağını ve bunlara 

itiraz etmeyeceğini kabul ettiğine dair deJil sözleşmesi 

niteliğindeki şartlar (284) geçerlidir (285). Çünkü HUMK. 

md. 287/2 böyle bir delil sözleşmesine imkan tanımaktadır. 

Doktrindeki baskın görüş ve mahkeme kararları da bu 

yöndedir. 

E- TAHRİFAT RİZİKOSUNA İLİŞKİN ŞARTLAR 

Tahrif edilmiş veya sahte belgelerin kullanılması 

onucu doğan zararların bankanın ağır kusuru dışında 

müşteriye ait olacağına ilişkin şartlar geçerli 

bayılmaktadır. Bu düşünce, müşterinin hızlı işlem ve 

ödeme istemesinin karşılığında, işlemlerde kulanılan 

belgelerdeki tahrifat yada sahtecilik riskine katlanmasının 

doğru bir risk paylaşımı olduğu gerekçesine dayanır (286). 

283) TEKİNALP, s.286. 
284) Delil sözleşmesine ilişkin şartların metni 

bkz. aşağıda Ek.md./~Delil sözleşmesi konusunda 
KURU, (Usul Hukuku), s.286 vd. 

285) TEKİNALP, s.287. 
286) TEKİNALP, s.287. 

için 
bkz. 
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r- HABERLEŞME AKSAKLIKLARINA İLİŞKİN ŞARTLAR 

Kredi açma sözleşmelerine koyulan şartlarla, 

haberleşme de meydana gelen gecikme, kaybolma, yanlışlık 

gibi ·aksaklıklardan doğan zararlar müşteriye 

yüklenmektedir. 

yönelik olarak, 

İsviçre öğretisinde, hakkaniyeti tesıse 

haberi kim yollamış ise riski onun 

yüklenmesi önerilmiştir ( 287). Ancak standart kredi 

ilişkin sözleşmeleri, bankanıngönderdiği haberlere 

aksaklıkları da müşteriye yüklemektedir (288). Kanımızca 

bu, hakkaniyete uygun olmadığı 

kayıttır ve geçersiz sayılmalıdır. 

gibi olağan dışı bir 

G- DEGİŞ1KLİKLERİN, İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN HEMEN, 

AÇiK VE KESİN OLARAK BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN 

ŞARTLAR 

Kredi açma sözleşmelerinin şartları arasında, ileride 

doğacak her türlü değişikliğin (örneğin ikametgah gibi), 

itirazların, şikayetlerin, aksaklıkların hemen 

bildirilmesi, ayrıca talimatların açık ve kesin olması, 

aksi halde doğacak zararın müşteriye ait olacağı da 

bulunmaktadır. Bu şartlar rizikoyu ve ihlalleri azaltıcı 

etkiye sahip olduğundan genellikle geçerli sayılmaktadır 

(289). 

287) 
288) 

289) 

TEKİNALP, s.288. dp. 78 de belirtilen yazar. 
Ha valedeki haberleşme aksaklıklarında bankanının 
sor~mlu olmadığına ilişkin şartlar için bkz.Ek.md. 
TEKINALP, s.289 ve dp.82 de belirtilen yazarlar. 
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H- KABUL VARSAYIMINA İLİŞKİN ŞARTLAR 

Banka 

bildirimlere, 

tarafından yapılan 

belli sürede cevap 

icap niteliğindeki 

verilmediği taktirde 

bunun zımmı kabul sayılacağına ilişkin genel işlem şartları 

da gecerlidir. Çünkü BK. md.6 ya göre "işin hususi 

mahiyeti; hal ve mevkiin icabına göre" açık bir kabule 

ihtiyaç yoksa, uygun bir süre içerisinde reddedilmeyen 

tarafların, icap kabul edilmiş sayılır. Bu itibarla, 

sözleşmeyle bankanın belli süre içinde reddedilmeye 

icaplarının müşteri tarafından kabul edildiği varsayımını 

kural haline getirmeleri geçerlidir (290). Esasen yasalard 

kabul varsayımlarına ilişkin hükümler mevcuttur (Ban. 

K. md. 90/2, 91; TTK. md. 92/2 gibi). 

I- SORUMLULUĞU SINIRLAYAN VEYA KALDIRAN ŞARTLAR 

Bankanın belli durumlara ilişkin sorumsuzluğunu 

belirleyen şartların bazılarına yukarıda değindik. Bu 

bölümde ise, genel olarak bankanın sorumluluğunu sınırlayan 

veya ortadan kaldıran kayıtlar incelenecektir.· 

Bu konuda ileri sürülen g3rüşlerden ilki, vekilin 

özen borcuna sınırlayıcı kayıtlar koymasının sözleşmenin 

niteliğine aykırı düşeceği fikrinden hareket eder ve yasal 

dayanağını BK. md.390 da bulur(291). Buna göre, özellikle 

uzmanlığı gerektiren mesleki bir iş gören vekilden, ona 

290) 
291) 

TEKİNALP, s.289. 
Vekalet sözleşmesinde sorumluluğu 
kaldı~an şartların geçerliliği 
TAND0GAN, (C.II) s.433-436. 

sınırlayan 

konusunda 
veya 
bkz. 
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güvenen müvekkil, titizlik göstermesini beklemekte 

haklıdır. Dolayısıyle bir bankanın müşterisine, bankacılık 

ilişkilerinde kendi hafif kusurundan yada yardımcılarının 

ağır kusurundan sorumlu olmayacağını söylemesi kendisine 

duyulan güveni ortadan kaldıracak niteliktedir. Sonuç 

olarak bankaların, kendisinin hafif veya yardımcılarının 

ağır kusurundan sorumlu tutulamayacağına dair kredi açma 

sözleşmelerine koydukları genel işlem şartları geçersizdi 

(292). Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de 19,10,1978 tarihli 

kararında bu görüşü kabul etmiştir (293). 

İsviçre'de savunulan ancak fazla taraftar bulmayan 

görüşe göre, sorumluluğu sınırlayan kayıtların bankalar 

açısından geçersiz olmasının nedeni, bankaların fiili 

bir monopol yaratmaları ve rekabet ortamını kendilerinin 

belirlemesidir. 

Türk doktrininde baskın görüş ise, bankacı~ığın 

"hükümet tarafından imktiyaz süreti ile verilen bir sanatın 

icrası" olduğu düşüncesine dayanır. Buna göre, bankanın 

sorumsuzluğuna ilişkin genel işlem şartları BK. md.99/2 

ve md.100/3 hükümlerine tabi olacaktır. 

292) TANDOĞAN, (C.II), s.433. Yazar BK.md. 99/2 ve md. 
100/3 hükümlerinden haraketle bankacılar için de 
aynı sonuca ulaşılması gerektiği görüşündedir. Bu 
konuda bkz. TANDOĞAN,H.: "Türk Hukukunda Bankacının 
Sorumluluğu", Milletlerarası Mukayeseli Hukuk 
Enstitüsü ile Türkiye Bankalar Birliğinin, Müşterek 
Tertip Ettiği Mukayeseli Banka Hukuku İhtisas Dönemi, 
C.III, Bankacılıkta Sorumluluk, Ankara 1974, s.1112. 

293) Y.TD.nin 19.10.1978 gün ve E. 1978/4853, K. 1978/4564 
sayılı kararı için bkz.YKD. C.5, Yıl 1975, sa. 8tl, 
s.5. 
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BK. md. 99/2 ve 100/3 hükümlerinde yer alan "imtiyaz" 

ibaresi idare hukuku anlamında imtiyaz sözleşmesinden 

daha geniş bir anlam taşır. Bir işletmenin konusunu t~şkil 

eden işlemlerin ancak her hangi bir makamdan izin alınmak 

~uretyile yerine getirilebilmesi bu maddenin uygulanması 

için yeterli görülmektedir (294). Bankalar Kanununa göre, 

bankaların kuruluşu ve yabancı bakaların Türkiye'de şube 

açması Bakanlar Kurulu'nun iznine tabidir (Ban. K. md.4): 

Yine kurulan bir bankanın, bankacılık işlemleri yapabilmesi 

ve mevduat kabulü için Hazine ve Dış Ticaret 

Müşteşarlığının izni gerekmektedir (Ban. K. md.11/1). 

Bu hükümler, bankaların sürekli bir denetim ve gözetim 

altında bulundurulduklarının ve BK. md. 99/2 ile md.100/3 

hükümlerinin vazediliş gerekçesinin bankalar için de 

geçerli olduğunu gösterir (295). 

Yargıtay'ın kökleşmiş içtihatları da bu yöntedir. 

Yargıtay 3.2.1977 tarihinde verdiği bir kararında" ••• 

kuruluşları, Bakanlar Kurulu'nun iznine bağlı olan ve 

kendi kuruluş yasaları olsa bile, gördükleri işler Bankalar 

Yasası ile düzenlenen ve yasal anlamı ile 

ayrıcalıklınitelik taşıyan, tüm işlemlerinde ?ara ile 

uğraşıları ve tacir olmaları itibariyle bankalar, önemli 

bir iş- adamı gibi davranmak durumundadırlar. Bu nedenle 

294) Bu konuda bkz. TUNÇOMAĞ, (C.I), s.831, 214-215; 
OĞUZMAN, S.:s29l-293; FEYZİOĞLU, Aksi görüştedir. 
Yazara göre imtiyaz ve ruhsat farklıdır ve yasa 
koyucu sadece imtiyazdan bahsetmiştir. Bunun nedeni 
imtiyazda tekelciliğin bulunuşudur. bkz. 
FEYZİOĞLU,(Özel Borç İlişkileri),s.215 ve dp.267. 

295) TEKİNALP, s.292; GÜRBÜZ,s.61. 
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tip sözleşmelerine koydukları hafif kusurlarından bile 

sorumlu olmayacakları yolundaki hükümlerin, Ticaret 

Yasası'nın birinci maddesi yollaması ile Borçlar Yasası'nın 

99 uncu maddesi uyarınca 

sonucuna varmıştır (296). 

geçersiz sayılması" gerektiği 

Sonuç olarak banka, kredi açma sözleşmesine kast 

ve ağır kusurdan dolayı sorumsuzluk kaydı koymuş se bu 

batıl olacak (BK. md.99/1), hafif kusurundan doğan 

sorumluluğunu kaldıran genel işlem şartları ise hakimin 

takdir yetkisi çerçevesinde "batıl addedilebilecektir" 

(BK. md.99/2). Banka, sözleşmeye yardımcı şahıslarının 

hafif kusurlarından sorumsuz olduğuna ilişkin şartlar 

koyabilir. Tamamen sorumsuz olduğuna dair hükümler 

geçersizdir (BK. md.100/2 ve 3). 

İ- TEMİNATA İLİŞKİN ŞARTLAR 

Teminata ilişkin olarak standart sözleşmelerde, 

bankanın, alacağı rehinle temin edilmiş olsa bile rehnin 

paraya çevrilmesi veya haciz yada iflas yolu ile takip 

konusunda serbest olduğuna dair şartlar yer almaktadır 

(297). Bu tür şartlar İsviçre'de ve Ülkemizde İİK. md.45 

hükmünün emredici nitelikle olup olmadığı tartışmasına 

yol açmıştır (298).Hukukumuzda doktrin ve mahkeme 

296) Y.TD. 3.2.1977 gün ve E.1976/5774, K. 1977/424 
(yayınlanmamıştır), metin ıçın bkz. GÜRBÜZ, s.62; 
ayrıca Y. TD. 8.3.1977 gün ve E. 866, K. 1033 (YKD. 
C.IV. Yıl 1978, sa. 8, s.1327). 

297) Bkz. aşağıda Ek.s. 
298) TEKİNALP, s.293. 
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içtihatlarına hakim olan görüş, bu hükmün emredici 

nitelikle olmadığı yolundadır (299). Bu itibarla İİK. 

md.45 hükmünün aksine düzenlemeleri içeren genel işlem 

şartları geçerli kabul edilmektedir (300). Standart kredi 

açma sözleşmelerinde teminatlarla ilgili olarak yer alan 

bir diğer hüküm de bankaya, rehin olarak gösterilmiş 

malları, İcra İflas Kanunu hükümleri dışında dilediği 

koşullarda özel olarak satma yetkisi verilmesi biçimindedir 

(301).Türk Hukukunda bu tür hükümler genel olarak geçerli 

kabul edilmektedir (302). 

J- BANKANIN İHBARA GEREK OLMAKSIZIN SÖZLEŞMEYİ 

FESİH VE KREDİYİ KESME HAKKINI 

SAKLI TUTMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR 

Bankalar hazırladıkları standart kredi açma 

sözleşmelerine koydukları hükümlerle "dilediği anda .••• 

hiç bir ihbar yapmaksızın sözleşmeye dayalı olarak açılan 

kredinin tamamını veya bir kısmını" kesme ve sözleşmeyi 

feshetme hakkını saklı tutmaktadırlar (303). 

299) 

300) 

301) 
302) 

303 

ÜSTÜNDAG, S. ; İcra Hukukunun Esasları, 4.Baskı, 
İstanbul 1984, s.539, POSTACIOĞLU, İ.; İflas Hukuku 
İlkeleri, C.I, İstanbul 1978, s.550-553, ayrıca 
TEKİNALP, s.293, dp.95 de belirtilen diğer yazarlar; 
aksi fikirde KURU, B./ ASLAN,R./YILMAZ, E.; İcra 
ve İflas Hukukuku Ders Kitabı, Ankara 1985, s.389. 
Y. İİD. 28.12.1958 gün ve E.1958/8831, l<.1958/7339 
İBD.Yıl 1959, sa.l.s.24. 
Bkz. aşağı da Ek. S'lld • . 24/E 
ÜSTÜNDAG- s.362; TEKİNALP, s.293 ve dp. 98 de 
belirtilen diğer yazarlar. 
Bkz. aşağıda EK.••• 3ib - 3 ve 4. 
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Genel kredi açma sözleşmesi sürekli borç ilişkisi 

doğuran sözleşmelerden olması itibariyle feshi ve genel 

olarak sona ermesi bu niteliğinden kaynaklanan özellikler 

taşır (304). Herşeyden önce, genel olarak bütün sürekli 

borç ilişkilerinde olduğu gibi kredi açma sözleşmesinde 

de taraflar, istikrarlı olarak ileride devam edeceği inancı 

ilie bu sözleşmeyi yapmışlardır (305). Müşteri, doğmuş 

ve ileride doğabilecek kredi ihtiyacını bu sözleşme 

uyarınca bankadan sağlamayı düşünmekte ve iş ilişkilerini 

bu beklentisine göre yürütmektedir. 

Yine müşteri, karşılıklı borçların kredi açma 

sözleşmesine uygun olarak yerine getirileceğine "güvenerek'' 

bu ilişkiye girmektedir.Bu güven sadece bir kez talep 

ettiği kredinin sağlanmasına ilişkin değil, aynı zamanda. 

ileride doğacak kredi ihtiyaçlarının karşılanacağına ve 

ayrıca bunların iadesinin kararlaştırılan şartlara uygun 

olarak yapılacağına ilişkindir. Çünkü "' sürekli borç 

ilişkisi", ani edimli borç ilişkilerinden daha sıkı, daha 

güçlü bir güven ilişkisi kurmaktadır "(306). 

Sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmelerin sahip 

olduğu bu özellikler, fesihle sona ermelerinin 

sınırlandırılmasını gerektirmiştir (307). Borçlar hukukuna 

304) 

305) 
306) 
307) 

Sürekli borç ilişkilerinin sona ermesi konusunda 
geniş bilgi için bkz. SELİÇİ, ö.: Borçlar Kanununa 
Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin 
Sona Ermesi, İstanbul 1977; 
SELİÇİ, s.32. 
SELİÇİ, s.34. 
Sürekli borç ilişkilerinden olağan feshin 
sınırlandırılması konusunda geniş bilgi için bkz. 
SELİÇİ, s.146 vd. 
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hakim olan irade serbestisi ilkesinin bir sonucu olarak, 

belirsiz süreli sürekli borç ilişkilerinde taraflar, 

her hangi bir sebebe bağlı olmadan sözleşmeyi sona erdirme 

imkanına sahiptirler. Ancak taraflar bu fesih hakkını 

keyfi bir şekilde kullanmamalıdırlar. Çünkü sürekli borç 

ilişkisinin istikrar ve güven unsurları gereği hukuk 

düzeni keyfi fesihle karşı karşıya kalan tarafın haklı 

menfaatlerini korur (308). 

Bu bağlamda, hukukumuzda bütün sürekli borç 

ilişkilerinin fesihle sona erdirilmesi dürütlük kuralıile 

sınırlandırılmıştır (MK. md.2). Dürüstlük kuralına 

aykırı olarak fesih hakkının kötüye kullanılmasını kanun 

korumaz (MK. md. 2/2). Fesih hakkının kötüye kullanılıp 

kullanılmadığının belirlenebilmesi için çeşitlhi kriterler 

ileri sürülmüştür. Davranışından doğabilecek sonuçları 

dikkate almadan, kaçınılması gerekli bir hafiflik veya 

ihmalle fesih hakkını kullanan tarafın bundan sorumlu 

olacağı kriteri, kusur esasına dayanır. Ancak bu kriter 

kusur kavramındaki belirsizlik ve kusurun derecelerinin 

tayinindeki güçlükler sebebiyle yetersiz kalmaktadır (309). 

Fesih hakkını kullananın sözleşmeyi sona erdirmekte kendi 

"menfaatinin olması" ve "tarafların 

karşılaştırılması" 

unsurları birlikte 

kriterleri 

taşırlar. 

objektif 

Fesih 

kulanılıp kullanılmadığının 

308) 
309) 

SELİÇİ, s.34. 
SELİÇİ, s.149. 

menfaatlerinin 

ve subjektif 

hakkının kötüye 

belirlenmesinde 
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yararlanılan ve genel olarak benimsenen (310) bir diğer 

kriter "fesih hakkının amacından saptırılması" kriteridir. 

Buna göre her hakkın içerik ve sosyal görevi amacı ile 

belirlenir. Bu amaca aykırı bir kullanım, hakkın kapsamını 

aşar ve hak amacından saptırılmış olur (311). 

Sonuç olarak, standart kredi açma sözleşmelerinde 

bankaya tanınan olağan fesih hakkı, dürüstlük kuralları 

ile sınırlandırılmıştır (312). Bu hakkın banka tarafından 

kötüye kullanılması hukuken korunmaz (MK. md.2/2). Aksi 

halde banka tamamen keyfi olarak ve hiç bir haklı gerekçeye 

dayanmadan sözleşmeyi feshedebilecektir. Yine bankanın, 

sözleşmeye yada kanuna aykırı olan yüksek faiz, komisyon 

yada masraf taleplerine itiraz eden müşteriye karşı bu 

şartı tehdit aracı olarak kullanması ihtimali vardır (313). 

Bütün bu kötüye kullanma hallerinde fesih hakkının 

kullanılması hukuken korunmaz. Fesih hakkının "hukuken 

korunmaması" iki anlama gelir. Genel olarak kabul edilen 

görüşe göre bu durumda fesih geçersiz olur ve borç ilişkisi 

devam eder ( 314). Özellikle hizmet sözleşmesi bakımından 

genel kabul gören diğer fikre göre, (315) bu halde fesih•' 

geçerlidir. Ancak bu hakkı kötüye kullanan, karşı tarafın 

bu sebeple uğradığı zararları tazminle yükümlü olur. Kredi 

acma sözleşmesi bakımından tarafların bu sözleşmeden 

310) 

311) 
312) 
313) 
314) 
315) 

SELİÇİ, s.149 ve dp. 149 da belirtilen yazar ve 
kararlar. 
SELİÇİ, s.149. 
TEKİNALP, s.3.)8. 
AKYOL, (özel Borç İlişkileri), s.71. 
SELİÇİ, s.150. 
TUNÇ0MAG, (c.II), s.924; SELİÇİ, s.150. 
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beklentileri ve taşıdığı özelekiler dikkate alındığında 

ikinci görüşün uygulanmasının daha isabetli olacağı 

kanaatindeyiz (316). Çünkü müşteri için önemli olan 

istediği anda kredi alabilmektir. Dava yoluyle aynen ifa 

mümkünse de aradan geçecek zaman sebebiyle 

yada 

müşteri 

ihtiyacı beklediği yararı elde edemeyecek 

kalmayacaktır (317). Güvene dayalı olma özelliği itibariyle 

taraflar arasındaki güven sarsıldığından sözleşmenin 

devamında yarar yoktur. 

Sözleşmelerde yer alan, ban\:anın kredinin bir 

kısmını veya tamamını kesebilme hakkı da dürüstlük kuralı 

ile sınırlandırılmıştır (MK. md.2/2). Bu itibarla bu hakkın 

kötüye kullanılması korunmaz yani hesabı ve krediyi kesmesi 

geçersiz sayılır(MK.md.2/2). 

K- GEÇERLİLİ~İ TARTIŞILABİLİR Dİ~ER ŞARTLAR 

Yukarıda incelenen şartlar dışında standart 

sözleşmelere koyulan ve geçerliliği her somut olaya göre 

tartışılabilecek hükümlere burada kısaca değinmek istiyoruz 

(318). 

1- Bankanın Çeklerin Sahte veya Tahrif Edilmiş 

Olmasıyla İlgilenmeksizin Ödeme Yapacağı Hükmü 

Standart sözleşmelerde yer alan bu hükümlere göre 

"çekin ödenmesi sırasında banka, hamil veya lehdarın 

316) 
317) 
318) 

TEKİNALP, s.358. 
YÜKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), s.98. 
Bu konuda bkz. AKYOL, (Hukuki Sorunlar), s.193 
vd. 
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kimliğini araştırmaya yetkili olmakla birlikte buna zorunlu 

değildir. Banka çeklerin bedellerini, çekin sahte veya 

tahrif edilmiş, yahut hamilce belgelerin tahrif edilmiş 

olmasıyla ilgilenmeksizin, müşterinin hesabına zimmet 

olarak geçecek keza çek karnesinin saklanmasından veya 

imzalı veya imzasız çeklerin kaybından ötürü her türlü 

sorumluluk müşteriye ait olacaktır." Ancak TTK. md. 724'e 

göre" sahte veya tahrif edilmiş bir çekin ödenmiş 

olmasından doğan zarar muhataba ait olur, meğerki senette 

keşideci olarak gösterilen kimseye kendisine bırakılan 

çek defterini iyi saklamamış olması gibi bir kusurun isnadı 

mümkün olsun." Bu hüküm karşısında, çeklere ilişkin 

şartların geçerliliği tartışmaya açıktır (319). 

2- İleride faiz Oranlarının Değişmesinde Müşterinin 

İtiraz Hakkı Olmadığına İlişkin Şartlar 

Üzerinde tartışılması gereken bir diğer şart ise 

faiz oranlarına ilişkindir (320). Buna göre "Müşteriye 

ihbarda bulunmaksızın banka, işbu sözleşme gereğince 

açılacak kredi ve hesaplar ile birlikte diğer her türlü 

kredi ve güvencelere yetkili merciler tarafından saptanan 

veya sonradan değiştirilecek olan en yüksek oran veya 

tutarları geçmemek üzere bankanın belirleyeceği yahut 

faiz hadlerinin serbest bırakılması halinde bankanın tesbit 

ettiği ve edeceği oranlarda faiz, komisyon, ücret ve gider 

vergisi uygulanacaktır. Müşterinin ileride bu yönden hiç 

bir iddia, itiraz ve şikayet hakkı olmayacaktır." 

319) 
320) 

AKYOL, (Hukuki Sorunlar), s.193. 
AKYOL, (Hukuki Sorunlar), s.193-194. 



121 

J- Hesap Özetine Belli .Sürede İtiraz Etmemenin 

İçeriğini Kabul Hükmünde Olacağı Şartı 

Standart sözleşmelerde, müşteriye gönderilen hesap 

özetlerine belli bir süre içinde noter aracılığı ile veya 

taahhüdlü mektupla yada telgrafla itiraz etmez ise, 

içeriğini kabul etmiş sayılacağına ilişkin şartlar yer 

almaktadır. Bu şartlar itirazın şekli bakımından TTK. 

md.20 ile paralellik taşıyorsa da konuları itibariyle 

farklıdırlar. TTK. md.20 tacirler arasında tem~crrüde 

düşürme, fesih ve rücu amacıyle yapılan ihbar veya ihtar 

için bu şekilleri zorunlu kılmıştır. 

Belli sürede itiraz edilmemesi halinde içeriğin 

kabul edilmiş sayılacağına ilişkin TTK. md.23/II ise sadece 

faturalar içindir. 

4- Teminata ve Kefalete İlişkin Şartlar 

Güvenceler konusunda üzerinde tartışılabilecek 

birkaç hüküm mevc~ttur. 

"Banka, bu kredi için dilediği zaman birden fazla 

güvence türlerinin birlikte gösterilmesini,gyvencelerin 

değiştirilmesini, yeni veya ek güvence yahut bankanın 

saptayacağı tutarda nakdin verilmesini isteyebilir." 

"Banka, dilerse her cari hesap için bir veya birden 

çok güvence türlerinin birlikte gösterilmesini, 

değiştirlemsini yeni güvencelerin 

bankanın saptayacağı tutarda 

isteyebilir." 

veya ek 

nakdin 

güvence yahut 

verilmesini 

"Banka, dilerse her cari hesap için bir veya birden 
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çok güvence veya güvenceler isteyebilir. Şu kadar ki, 

bu durumda güvenceler, müşterinin bankaya olan borçlarının 

tamamının karşılığını oluşturur." 

"Müşteri, bankanın bu güvenceleri veya bedellerini 

alacaklarından vadesi gelmiş olsun veya olmasın, herhangi 

birine veya birkaçına, uygun göreceği şekilde müşteriye 

ihbarda bulunmadan mahsup veya kredi hesabına alacak 

kaydetmeye yetkili olduğunu kabul eder." 

"Bu sözleşmenin sonunda imzası bulunan kefil veya 

kefiller, bankaya müşterinin bu kredi sözleşmesinden ötürü 

veya her ne sebeple olursa olsun gerek yalnız olarak, 

gerekse diğer kişilerle birlikte borçlandığı ve 

borçlanacağı tutarları, belirtilen tutara kadar müşterek 

borçlu ve müteselsil kefil olarak tekeffül eder." 

Standart kredi açma sözleşmelerinde ayrıca, kefilin 

kendisini koruyan kanun hükümlerinden doğan haklardan 

vazgeçtiğine ilişkin şartlar bulunmaktadır(321). Bunlar 

arasında; 

Alacaklının 

zamanında ihtar 

borcu ifa 

göndermeden asıl kefile 

açtığı davanın masraflarını kefilin 

olmadığına dair BK. md.490/2; 

edebilmesi için 

borçlu aleyhine 

ödemeye mecbur 

Kefile, kefaletten kurtulma olanağı veren BK. 

md.493 ve 494, 

Alacaklıya (bankaya), borçlunun (müşterinin) 

iflasını kefile bildirme ve alacağını iflas masasına 

321) Bu şartlar için bkz. Ek. 
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kaydettirme mükellefiyeti yükleyen BK. md.5O2; 

Borçlunun konkordato isteğine muvafakat eden 

alacaklıya, kefile ödeme karşılığı temlik teklifi ve 

toplantıyı haber verme yükümü yükleyen İİK. md.295.~ 

hükmü sayılabilir. 

Teminata ilişkin bu hükümler, bankaya çok geniş 

hareket imkanı tanımakta ve müşteriden hiç bir gerekçe 

göstermeden bir veya daha fazla türde teminat göstermesini 

isteme hakkı vermektedir. Ayrıca müşteri tarafından 

gösterilen bu teminat, bankaya olan bütün borçlarının 

karşılığını oluşturacaktır. 

Teminata ilişkin bu şartlar her şeyden önce 

teminatın türüne göre tabi olduğu yasa hükümleri ile 

bağdaşmayabilir. Özellikle, gösterilen teminatın müşterinin 

bankaya olan bütün borçlarının karşılığını oluşturduğu 

ve bankanın belirleyeceği alacağına mahsup etmeye yetkili 

olduğuna ilişkin düzenlemeler, kefaletin geçerlik şartı 

(322) olan kefilin "temin ettiği borcun ferdileştirilmiş 

ve ayırıcı nitelikleriyle açıkca belli edilmiş olması" 

kuralına aykırıdır. Ayrıca kefaletin yazılı olarak 

yapılması şartı (BK. md. 484), bütün esaslı noktalara 

ilişkindir (323). Temin edilen borcun ferdileştirilmesi 

esaslı noktalardan olmakla, kefalet senedinde açıkca 

belirtilmelidir. Bu itibarla, "bankaya, müşterinin bu 

322) 

323) 

Kefaletin geçerlik şartları konusunda 
H.: "Kefaletin Geçerlik Şartları", 
1977,C.IX, s.19-54. 
TANDOĞAN- (C.II), s.753. 

bkz. TANDOĞAN, 
BATIDER, Yıl 
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kredi sözleşmesinden ötürü veya her ne sebeple 

olursa olsun boçlandığı veya borçlanacağı tutarlar" ibaresi 

kanımızca bu şartın gerçekleşmesi için yeterli değildir 

(324). Çünkü, genel kredi açma sözleşmesi çerceve 

niteliğinde bir sözleşmedir. Banka ile müşteri arasındaki 

kredi ilişkisi yanında, diğer bütün bankacılık hizmetleri 

ve bunlara ilişkin sözleşmelerin de temelini oluşturur. 

Ayrıca kredi açma sözleşmesi genellikle süresiz yapılmakta 

ve yıllarca devam edebilmektedir. Sözleşme devam ettiği 

sürece müşteri birçok defalar çeşitli türde kredi 

kullanabilmektedir. Yine yukarıda aktardığımız standart 

sözleşme metninden anlaşılacağı gibi kefilin temin ettiği 

borç kredi sözleşmesinden doğanlar yanında "her ne 

sebeple 

borçlanacağı" 

olursa 

tutarları 

olsun 

da 

müşterinin 

kapsamaktadır. 

bankaya 

Oysa asıl 

borçlunun çeşitli yükülerinden hangisi veya hangileri 

için verildiği belirlenemeyen kefalet hüküm taşımaz (325). 

Ayrıca, gelecekteki belli veya değişken bir borç için 

kefalette, ileride doğan borcun içeriği bakımından, evvelce 

öngörülen ve kefil olunan borca esaslı noktalarda uyup 

uymadığına bakılmalıdır. Uymuyorsa kefalet geçersiz 

sayılacaktır(326). Buna göre müşterinin, kredi açma 

karşı sözleşmesi dışındaki sebeplerle bankaya 

doğan borçları için de kefaletin geçerli olduğuna ilişkin 

324) 

325) 
326) 

Aksi fikirde TANDOĞAN- (C.II), s.753; Ayrıca 
(Kefaletin Geçerlik Şartları), s.46; Yargıtay TD? 
12.1.1951 gün ve E. 1950/1413, K. 1951/175 karar 
için bkz. İçt. Kül. C.3. no.591. 
TANDOĞAN, (C.11), s.753. 
TANDOĞAN, (C.II), ve dp.163 de belirtilen yazarlar. 
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şart geçersiz sayılmalıdır. Diğer taraftan, kredi açma 

sözleşmesi çerçevesinde doğsa bile, ileride doğacak 

borçların içeriği bakımından evvelce öngörülen ve kefil 

olunan borca esaslı noktalarda uyup uymadığı her somut 

olay için değerlendirilmeli ve eğer uymuyorsa bu borçlar 

kefaletin kapsamı dışında tutulmalıdır. 

Teminatın menkul rehni olması durumunda da teminata 

ilişkin şartların geçerliliği taştışmaya açıktır. Her 

ne kadar şarta bağlı ve ileride doğacak alacakların menkul 

rehni ile temin edilmesi mümkünse de, bu alacakların 

belirlenebilir olması gereklidir (327). Bu itibarla kefalet 

için yapılan açaklama menkul rehni için de geçerlidir. 

Ayrıca 

borçlusundan 

belirtelimki, bir 

il~ride doğabilecek 

alacaklı lehine, 

bütün alacaklar için 

aşırı 

ihlali 

rehin hakkı kurulması, irade özgürülüğünü 

sınırlandıracağı düşüncesi ile kişilik haklarının 

sayılarak geçersiz kabul edilmektedir (328). 

327) 

328) 

OĞUZMAN,M.K/SELİÇİ,Ö.: Eşya Hukuku, 3.bası, İstanbul 

1982, sz.964; GÜRSOY, K.T/EREN,F./CANSEL, E.: Türk 

Eşya Hukuku, 2.baskı, Ankara 1984; s.1102-1103. 

O~UZMAN / SELİÇİ, (EşyaHukuku), s.964; GURSOY/ 

EREN /CANSEL,s.1103. 
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Bankadaki 

' 

Her Türlü Alacak ve 

Mevduatı Üzerinde Banka Lehine Rehin ve Hapis 

Hakkı Kuran Şartlar 

"Müşterinin bankada mevcut veya olabilecek her 

türlü alacağı, 

üzerinde banka, 

mevduat 

doğmuş 

hesapları 

ve bu 

ve bloke hesapları 

sözleşmeden ve diğer 

nedenlerden doğacak alacakları veya bloke edilmemiş, vadesi 

gelmemiş yahut iade olunmamış teminat mektupları için 

rehin haklarına sahip olup, bunların bir bölümünü veya 

tamamını bloke hesaba alıp almamakta, bloke hesaplara 

faiz yürütüp yürütmemekte ve faiz oranını saptamakta 

serbesttir." 

Teminatlar ve rehin hakkı için yukarıda belirtilen 

hususlar standart sözleşmelerdeki, bu şart için de 

geçerlidir. 

Standart kredi açma sözleşmelerinde yer alan 

şartların incelenmesi sonucu tek tek herbirinin 

geçerliliğini tartışmış bulunuyoruz. Bu şartlar bütün 

olarak ele alındığında bankanın emredici kuralları dahi 

zorlayarak ilişkide belirleyici rolü· üstlendiği ve adeta 

baştan sona dilediği gibi sözleşmenin hükümlerini, 

tarafların hak ve borçlarını, sona erişini tesbit ettiği 

görülmektedir. Bu durumu pekiştirmek için ilişkiye katılan 

üçüncü kişiler de dahil olmak üzere karşı tarafın lehine 

olan yorumlayıcı ve tamamlayıcı kanun hükümlerini etkisiz 

kılmaktadır. Böylece müşterinin irade serbestisi aşırı 

derecede sınırlanmak~a ve bankaya bağımlı hale gelmektedir. 

Bu genel yapı içerisinde, sözleşmede yer alan herbir şart ,, 



somut olaya göre 

haklarını ihlal 

sayılmalıdır. 

' 
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değerlendirilerek 

ettiği sonucuna 

müşterinin 

varılırsa 

kişilik 

geçersiz 
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4• GENEL KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 

Genel kredi açma sözleşmesi tam iki tarafa borç 

yükleyen sözleşmelerden olmakla banka ve müşterinin 

yükUmlUlükleri birbirine bağlıdır. Edimler birbirleriyle 

değiştirilmektedir. Ödemezlik def'ine ilişkin BK. md.81; 

temerrüdün sonuçlarını düzenleyen BK. md. 106; sonraki 

kusursuz ifa imkansızlığının sonuçlarını belirleyen 

BK.md.117 hükümleri tam iki tarafa borç yükleyen bir 

sözleşme olan genel kredi açma sözleşmesine uygulanacaktır. 

I. BANKANIN BORÇLARI 

A- KREDİYİ MÜŞTERİNİN KULLANIMINA HAZIR TUTMA VE 

TALEBİ HALİNDE KULLANDIRMA BORCU 

1- Genel Olarak 

Banka kredi açma sözleşmesiyle, müşteriye belli 

limite kadar kredi kullandırma borcu altına girmiştir. 

Banka için bu borç, kredi açma sözleşmesinden doğan asli 

edim yükümünü oluşturur. Diğer taraftan bankanın kredi 

kullandırma borcu seçimlik borçtur. Seçim hakkı "işin 

mahiyeti" gereği müşteriye ttir (BK. md. 71). Bankanın 

edimi , sözleşmede belirtilen ~ada belirtilmeyen bir veya 

birkaç türde kredi verilmesidir. Ancak kredi acma 
' 

sözleşmesi devam ettikçe, iade ettiği oranda ve belirlenen 

limiti geçmemek koşulu ile mJşteri aynı veya farklı türde 

yeniden kredi talep edebilir. 
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Müşterinin kullandığı seçim hakkı tek taraflı, 

varması gerekli irade beyanına dayanan değşitirici, yenilik 

doğuran bir haktır (329). MGşterjnin ~seçim hakkını 

kullanması ile birlikte bankanın edimi, yani kullandıracağı 

kredi veya krediler belirlenmiş olur. 

Belirlenen kredi türüne göre bankanın edimi yapma 

veya verme edimi olabilir.Nakdi kredi türlerinde, 

müşterinin talebi üzerine bankanın paranın mülkiyetini 

kredi alana nakletmesi gerekir. Ancak bu naklin fiilen 

teslim yoluyle gerçekleştirilmesi zorunlu değildir (MK. 

md. 890/ c.I). Banka tekniğine ilişkin uygulamalarla aynen 

teslim dışında zilyetlik mukavelesi (MK. md.890/c.2), 

temsilci aracılığıyla nakil (MK. md.891) veya zilyetliğin 

teslimsiz kazanılması (MK. md.890) suretiyle nakil yeterli 

olacaktır. Bu itibarla bankanın kararlaştırılan tutarda 

para üzerinde müşteriye tasarruf imkanı sağlamış olması 

ifa yerine geçer. Müşterinin hesabına belirlenen meblağın 

alacak kaydedilmesi bu niteliktedir (330). Bunun gibi 

nakdi kredinin, doğrudan müşterinin belirlediği bir üçüncü 

şahsa ödenmesiyle mümkündür. 

Ödeme yerine geçmek üzere çıkarılması 

halinde, ancak fiili ödemenin 

havale 

yapılması ile ifa 

329) 

330) 

Müşterinin seçim hakkı 
verildiğinden burada 
yukarıda s.76 vd. 

konusunda daha önce 
tekrarlanmayacaktır. 

bilgi 
Bkz. 

Ancak bu durumun ifa sayılması, bankanın her an 
müşteriye ödemeyi durdur~bilme imkanına sahip olması 
bakımından kuşkuyla karşılanmıştır. YÜKSEL, (Kredi 
Açma Sözleşmesi), s.90,dp. S'te belirtilen Van 
TUHR. 



130 

tamamlanır (331). 

Gayri nakdii kredilerde ifa, kredinin türüne 

göre, üçüncü şahıs açısından beklenilen hukuki muamelenin 

tamamlanması il~ yerine getirilmiş olur. 

Mal şeklinde kredilerde, müşteri için önemli olan 

husus malın kendisine teslim edilmesidir. Bu itibarla 

müşteri, malın bedelinin ödenme zamanı ile ilgilenmez. 

Satıcı firma ile bankanın, malın bedelinin banka tarafından 

ödeneceği konusunda anlaşmış olmaları koşuluyla, 

müşterinin, malın zilyetliğini fiilen yada zilyetliğin 

diğer devir şekillerinden biriyle kazanmasıyle ifa 

gerçekleşmiş olur. 

2-1 fa Yeri 

İfa yeri bankanın sözleşmeden doğan asli edimini 

yerine getireceği yeri belirlediği gibi, buna bağlı olarak 

uygulanacak hukuk ve uyuşmazlıkların çözümünde yetkili 

mahkemeyi tespit açısından da önemlidir (332). Diğer 

taraftan alacaklının temerrüdünde, edim konusunu tevdi, 

yargıcın ifa yeri olarak gösterdiği yerde yapılır. Tazminat 

ödenmesi gerektiğinde miktarı, ifa yerindeki fiyatlar 

esas alınarak belirlenir. 

İfa yeri, öncelikle edimin niteliğine göre tesbit 

olunur. Daha sonra sırasıyla tarafların açık veya 

331) 
332) 

YÜKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), s. 90. 
İfa yerinin önemi konusunda bkz. FEYZİOĞLU, (Genel 
Hükümler), s. 100-102; TUNÇOMAĞ, (C.I), s. 675; 
OĞUZMAN, s. 210. 
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örtülü anlaşması (BK. md. 73 c.l), varsa yasanın bu edim 

için koyduğu özel hüküm, son olarak BK. md. 73/c.2 ve 

izleyen bent hükümleri uygulanır (333). 

Standart kredi açma sözleşmelerinde ifa yeri konusunda 

açık hükümlere 

uygulamasındaki 

yer 

adet 

verilmemektedir. Ancak 

gereği, tarafların 

banka 

örtülü 

anlaşrralarıyla kredi kullandırma borcunun ifa yeri krediyi 

veren banka şubesidir. Uygulama böyle bir örf ve adetin 

varlığnı kabul etmeye elverişlidir. Zira hiçbir müşteri 

bankadan, para alacağını ikametgah,ına getirmesini beklemez. 

Bu itibarla burada bir aranacak borç vardır (334). Aynı 

sonuca sözleşmeden doğan borcun - konusu para olan krediler 

de dahil - paraya değil krediye ilişkin olduğu gerekçesi 

ile ulaşmak isabetli değildir (335). Çünkü müşterinin 

seçimi ile tespit edilen kredi türü bankanın edimini 

oluşturur. Bu edim, bankanın nakdi kredilerinden birini 

seçmesiyle bir para borcu olarak ortaya çıkar. 

3- Bankanın Temerrüdü 

Daha önce belirttiğimiz gibi bankanın borcu seçimlik 

borçtur ve seçim hakkı müşteriye aittir. Bu itibarla 

müşteri seçim hakkını kullanmadıkça bankanın edimi belli 

değildir. Dolayısiyle, bankanın temerrüde düşmesi, 

sözleşmenin imzalanması sırasında kredi türünün belirli 

333) TUNÇOMAĞ, (C.I), s. 676-682; OĞUZMAN, s. 210-212; 
FEYZİ OĞLU, (Genel Hükümler), s. 102-107. 

334) Farklı gerekçeyle aynı görüş için bkz. YÜKSEL, (Kredi 
Açma Sözleşmesi), s. 91-92. 

335) Aksi fikirde YÜKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), s. 
91 ve dp. 11 de belirtilen AESCLİMANN. 
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olmasına veya müşterinin sonradan belli bir türde kredi 

için seçim hakkını kullanmasına bağlıdır. 

Esasen müşterinin seçim hakkını kullanması ile 

bankanın edimi belirli hale gelmiştir. Ancak temerrüdün 

varlığı için BK. md. 101 uyarınca borcunun muaccel olması 

ve müşterinin ihtarına ihtiyaç vardır. Yine müşteri krediyi 

almaya hazır olmalıdır. Başka bir deyişle ifa konusunda 

üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmelidir. 

Tarafların sözleşme ile ifa gününü kararlaştırmaları veya 

taraflardan birine ihbar ile belirleme yetkisi vermeleri 

(BK. md. 101/2) yada ihtarın bir anlam ifade etmeyeceğinin 

anlaşılması halinde ayrıca ihtara gerek yoktur. 

Tartışmalı olmakla beraber müşteri açılan krediyi 

kullanıp kullanmamakta kural olarak serbesttir (336). 

Banka, müşterinin talebine rağmen krediyi kullandırma 

borcunu yerine getirmezse bundan doğacak zararı tazmine 

mecburdur; meğerki kendisine hiçbir kusurun 

isnad edilemeyeceğini ispat etsin (BK md. 96). 

Kredi açma sözleşmesi karşılıklı edimleri içeren 

(synallagmatik) akitlerden olmakla BK md. 106-108 

hükümlerine tabidir (337). Bu itibarla karşılık ilişkisi 

içinde yer alan kredi kullandırma borcunu yerine getirmeyen 

bankaya karşı müşteri üç imkana sahiptir: 1) Aynen ifayı 

istemekte ısrar etmek ve buna ek olarak gecikmedendolayı 

336) Bu konuda bkz. aşağıda s.141 vd. 
337) Karşılıklı ediml3ri içeren akitlerde ternerrüdün 

sonuçlarıkonusunda bkz. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, 
s.1261-1301; TUNÇOMAĞ, (C.II), s. 930-960; OĞUZMAN, 
s. 319-332,; FEYZİOĞLU, (Genel Hükümler),s.253-266 • 
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uğradığı zararın tazminini talep, 2) Aynen ifadan 

vazgeçerek ifa etmemeden doğan müsbet zararın tazminini 

talep, 3) Aynen ifadan vazgeçerek akitten dönmek (akdi 

feshetmek). 

Müşteri bankanın temerrüdü halinde çoğu zaman aynen 

ifayı istemeyecektir. Çünkü, aynen ifa için açacağı dava 

sonuçlanıncaya kadar bu krediye olan ihtiyacı sona ermiş 

olacaktır. 

YÜKSEL'e göre kredi açma sözleşmesinin konusunu 

nakdi kredi oluştursa bile, bankanın temerrüdü halinde 

müşteri gecikme faizi isteyemez. (338). Çünkü banka, kredi 

kullanılmadığı müddetçe, bir miktar paranın değil sadece 

sözleşmede şartları belirtilen tarzda açılması gereken 

bir kredinin borçlusudur. Para borcu olmadığı için de 

gecikme faizi söz konusu olmaz. Diğer taraftan müşteri 

kredi almış olsa idi bankaya ödemek zorunda kalacağı 

faizden de kurtulmuş olmaktadır (339). 

Kanımızca herşeyden önce görüş, dayandığı gerekçe 

itibariyle isabetsizdir. Çünkü bankanın borcu müşterinin 

seçim hakkını kullanmasına kadar krediyi emrine hazır 

tutmaktır. 

seçmesi ile 

belirlenmiş 

Müşterinin nakdi kredi türlerinden 

başlangıçtan itibaren para borcu 

olur. Yine kanun koyucu, gecikme 

birini 

olarak 

faizi 

bakımından, para bağışlanması, faiz ve irad borçlarını 

nitelikleri gereği daha hafif hükümlere tabi tutmuştur • 

.338) YÜKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), s. 93. 
339) YÜKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), s. 93. 
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Buna göre faiz, irad yada bağışladığı bir miktar paranın 

ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, bunlar için geçmiş 

günler faizini ancak icraya veya mahkemeye başvuru gününden 

itibaren ödemeye mecburdur (BK. md. 104/1). Görüldüğü 

gibi, konusu para olan kredi açma sözleşmesine en yakın 

kanuni tip akit olan .karz sözleşmesi bu hükmün kapsamına 

alınmamıştır. Ayrıca hükme tabi olan sözleşmeler için 

yaratılan farklılık, geçmiş günler faizinin temerrüd 

anından değil, mahkeme veya icraya başvurudan itibaren 

işlenmesinden ibarettir. Diğer taraftan bu kuralın aksinin 

kararlaştırılmasına ilişkin şartlar, cezai şart hakkındaki 

hükümlere tabidir (BK. md. 104/2). Bu itibarla, kredi 

açma sözleşmesinin tam iki tarafa borç yükleyen 

sözleşmelerden olması da dikkate alındığında, bankanın 

bağışlayandan daha fazla korunması hiçbir haklı gerekçeye 

dayanmamaktadır. 

Bankanın temerrüdü sebebiyle, kredi 

müşterinin kredi faizi ödemekten kurtulmuş 

alamayan 

olması, bu 

sonucu değiştirmez. Çünkü müşteri krediyi, ödeyeceği 

faizden daha fazla kar sağlayacağını düşündüğü bir işte 

kullanacaktır. Bu sebeple krediyi alacağı beklentisi ile 

girdiği taahhüdleri yerine getirmekten vazgeçmek veya 

genellikle maliyeti daha yüksek bir kredi almak arasında 

seçim yapmak zorunda kalır. 

Sonuç olarak, konusu bir miktar paranın ödenmesinden 

ibaret olan kredi açma sözleşmelerinde, bankanın temerrüdü 

halinde müşteri, geçmiş günler faizini talep edebilir. 

Müşterinin uğradığı zarar geçmiş günler faizinden daha 
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fazla ise banka, kendisine hiçbir kusurun isnad 

edilemiyeceğini ispat etmedikçe, bu zararı da tazminle 

yükümlüdür (BK md. 105) (340). 

B- SIR SAKLAMA BORCU 

1- Genel Olarak 

Banka, müşteriye kredi açmadan önce, hakkında liyakat 

incelemesi yaptırır. Kredinin verilmesinden sonra 

kullanımını izler, kontrol altında tutar. Tüm bu istihbarat 

ve izleme sırasında müşterin mali sırlarını öğrenmiş olur. 

Özellikle kredinin yatırım ve donatım yada işletme kredisi 

olarak kullanılması durumunda, banka bu konulara ilişkin 

ayrıntılı belge ve bilgileri müşteriden ister. Esasen 

standart kredi açma ~özleşmelerine koyulan hükümleT+e

müşteriye, bu belge ve bilgileri bankaya verme borcu 

yüklenmektedir (342). 

Müşteri bankaya bu bilgi ve belgeleri bankanın sır 

saklama borcu altında olduğunu düşündüğü için verir (343). 

340) YÜKSEL, ( Kredi Açma Söz 1 eşmesi), s. 93. 
341) Genel olarak mesleki sır ve bankalarda mesleki sır 

konusunda bkz. DONAY, S.: Meslek Sırlarının 
Açıklanması Suçu, İstanbul 1978, s. 3-25, 220-237, 
ARAL, N.2.: Bankalarda Mesleki Sır, Türk Hukuk Kurumu 
Konferansları Serisi, 96, Ankara 1950; YÜKSEL, 
(Bankacılık Hukuku), s. 121-132. 

342) Bu konuda bkz. aşağıda Ek, md. 22,23 ve 24. 
343) YÜKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), s. 94. 
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2- Sır Saklama Borcunun Hukuki Dayanakları 

a) Sözleşme 

Bankanın müşteriye ait sırrı saklama borcu, herşeyden 

önce t~raflar arasındaki sözleşmeden kaynaklanır. Bu kredi 

açma sözleşmesine koyulacak bir hükümle açıklanabilir. 

Ancak sözleşmede bu konuda hüküm bulunmasa bile, sır 

saklama borcu, her sözleşmede bulunan ve nitelikleri 

itibarıyla yan yüküm olan "koruma yükümü"nden (344) 

kaynaklanır (345). 

Koruma yükümleri, edim yükümlerinden bağımsız, otonom 

varlığa sahip dayanağını MK. md. 2/1 de düzenlenmiş olan 

dürüstlük kuralları, başka bir deyişle "güven ilkesinnde 

bulan yükümlerdir (346). Bu itibarla bankanın sözleşmeden 

doğan sır saklama borcunun yasal dayanağını MK. md. 2/1 

oluşturur (347). 

Doğuş anları itibariyle koruma yükümleri akit öncesi, 

akit - .- .~. -- .. 
'-""-"t14 UV..ı. olmak üzere 

üçe ayrılır (348). Akit öncesi koruma yükümlülüklerinin 

kusurlu ihlali halinde doğan sorumluluğa "akit 

görüşmelerindendoğan sorumluluk (culpa in contrahendo)" 

344) 
345) 
346) 
347) 

3!~8) 

EREN, s. 32. 
TEKİNALP, s. 
EREN, s. 42. 

296. 

TEKİNALP, s. 396; YÜKSEL, (Kredi Aç_ma Sözleşmesi), 
s. 94; ARAL, s. 10; EREM/AL TIN0K/TAND0GAN, s.338. 
EREN, s. 43. 
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adı verilmektedir (349). Akdin herhangi bir sebeple hiç 

kurulamaması veya sonradan geçersiz hale gelmesi halinde 

de bu yükümlere uymak gerekir (350). 

Kredi açma sözleşmesinde bankanın yan yükümü olan sır 

saklama borcu sözleşme görüşmeleri ve sözleşmenin devamı 

sırasında yine sözleşme sonrasında da mevcuttur. Bu 

itibarla banka sözleşmeyi yapmadan önce müşteri hakkında 

topladığı bilgileri sonradan sözleşme yapılmasa da ifşa 

etmemelidir. 

Sonuç olarak bankanın sır saklama yükümü için bir 

zaman sınırlaması yoktur (351). Kusurlu olarak müşteriye 

ait bilgileri ifşa ederse sözleşmeye aykırı davrandığından 

BK. md. 96 vd. hükümlerine göre sorumlu olur. 

b) Anayasa ve İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası 

Belgeler 

Bankanın sır saklama. yükümü · i 1 e korunan, . 

özel hayatının gizliliğidir~ Kişilerin özel 

gizliliğinin korunmc:ısına ilişkin hükümler demokratik 

devletler Anayasalarında önemli bir yer tutar. 1982 tarihli 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sı da 17 ve 20. maddelerinde 

kişinin "maddi ve manevi varlığının korunması" ve "özel 

hayatının gizliliği" ilkelerini düzenlemiştir. 

349) 

350) 
351) 

Türkiye'nin de onayladığı 10.12.1948 tarihli İnsan 

TUNÇOMAe, (c.I), w s. 211, 
s. 

OĞUZMAN, 
1306; TEKINAY/AKMAN/BURCUOGLU/ALTOP, 

43.; TEKİNALP, s. 297. 
EREN, s. 41, TUNÇOMAĞ, (c.I), s. 212. 
ARAL, s. 12. 

s. 62; 
EREN, s. 
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Hakları Evrensel Beyannemesi ile 4.11.1950 tarihli İnsan 

Hakları ve Özgürlükleri Avrupa Antlaşması'nda da kişilerin 

"Hzel hayatının korunması" ilkesi kabul edilmiştir (352). 

c) Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu 

Anayasal düzenlemelerde yer alan özel hayatın 

gizliliği, maddi ve manevi varlığın korunması haklarının 

kapsamı ve bu haklara yapılan tecavüzlerin müeyyideleri 

Medeni Kanun ve Borçlar Kanununda yer alan hükümlerle 

belirlenmiştir. 

Kişiliğin korunması MK.'nun 23.-26. md'leri ve Borçlar 

Kanunu'nun 48. ve 49. maddeleri ile düzenlenmiştir. Şahıs 

varlıklarının kapsamına meslek, sanat ve ticaret 

hayatındaki sırlarda girer ve bu korumadan yararlanır 

(353). 

Diğer taraftan bankanın sır tutma borcuna aykırı 

davranışı, haksız fiil niteliğini taşıyorsa müşteri BK. 

md. 41 vd. hükümlerinden faydalanabilir. 

352) Bu konuda bkz. DONAY, s. 11 vd. Ayrıca kişilerin 
özel hayatının ve gizliliğinin korunması konusunda, 
bkz. İMRE, z. "Şahsiyet Haklarından Şahsın Özel 
Hayatının ve Gizliliklerinin Korunmasına İlişkin 
Meseleler".İHFM. 

353) Bu konuda geniş bilgi_ iç)n bkz. DONAY, s. 227-237; 
ARAL, s. 14-26; .REISOGLU, (Şerh), s. 563-579; 
EREM/ALTINOK/TANDOĞAN, s. 332-348. 



139 

3- Bankanın Sır Saklama Borcunu İhlalinin Hukuki 

Sonuçları 

a) Genel Olarak 

Bankanın müşteriye ait sırları açıklamasından dolayı 

sorumlu tutulabilmesi için her şeyden önce yasal olarak 

açıklama mecburiyeti veya mezuniyetinin olmaması gerekir 

( 354). 

Belirtelimki, bankanın sır saklama borcunun hukuki 

sonuçları yanında cezai müeyyidesi de vardır (Ban. K. 

md. 83/2). 

Bankanın sır saklama borcunu ihlalinin hukuki 

sonuçları, bu sorumluluğun dayanağına göre değişecektir. 

Ancak biz burada sözleşmeye aykırılık sebebiyle doğurduğu 

hukuki sonuçları ele almakla yetineceğiz. 

b) Sözleşmeden Doğan Hukuki Sorumluluk 

Bankanın sır saklama yükümüne aykırı hareketi kredi 

açma sözleşmesinin müsbet ihlalini oluşturur. Banka bir 

kusuru olmadığını isbat etmedikçe müşterinin bu sebeple 

doğan müsbet zararını tazmine mecburdur (BK. md. 96). 

Bankanın sır saklama borcunu ihlali 

nedeniyle, müşterinin sözleşmeyi feshetme hakkı olup 

olmadığı tartışmalıdır. Borçlar Kanunu'nda sürekli borç 

ilişkilerinin feshine ilişkin bir hüküm yoktur. Fesih 

354) Banka sırrının açıklanması suçu hakkında bkz. DONAY, 
s.220-237; RE)SOĞLU, (Şerh) s.561-579; 
EREM/ALTINOK/TANDOGAN, s. 330-357. 
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hakkının varlığı yönünde ileri sürülen görüşler, değişik 

gerekçelerden hareket etmektedir. Bunlardan ilki, BK. 

md. 106-108 hükümlerinin kıyasen uygulanması yönündedir 

(355). Ancak bu görüş, müşterinin edimi ile bankanın sır 

saklama borcunun karşılık ilişkisi (synallagma) içinde 

yer almamaları sebebiyle eleştirilmiştir. İkinci görüş 

ise, bankanın sır saklama borcunu ihlalinin infisahi şart 

olduğu ve bu şartın grçekleşmesi ile sözleşmenin sona 

ereceği şeklindedir (356). Bu düşünce de infisahi şartın 

varsayımdan ibaret kaldığı ve isbatının mümkün olmadığı 

gerekçesi ile reddedilmiştir. Son olarak bazı yazarlar, 

mevcut kanuni boşluğun, ölünceye kadar bakma akdinde feshi 

düzenleyen BK. md. 517 ve adi şirketin sona erme 

sebeplerine ilişkin .BK. md. 535/1-7 hükümlerinin kıyas 

yoluyla uygulanması suretiyle doldurulması fikrindedir 

( 357). Türk Hukuku' nda TEKİNALP, sorunun çözümü için bir 

ayrım yaparak, sır saklamanın yan yüküm yada asli edim 

yükümü oluşuna göre farklı sonuçlara ulaşmaktadır. Buna 

göre, bankanın yükümü yan yüküm ise müşteri sözleşmeyi 

feshedemiyecek, asli edim yükümü ise, MK. md. 2. uyarınca 

sözleşmeyi feshedebilecektir (358). 

Son görüş karşılıklı edimleri havi, sürekli borç 

ilişkilerinde fesihte geçerli hukuk kural ve ilkelerine 

uygundur. Ancak kredi açma sözleşmesinde bankanın 

355) TEKİNAY, s. 299 da anılan DELACHAJX. 
356) TEKİNALP, s. 299 da anılan CAPİTAİNE 
357) TEKİNALP, s. 300 de anılan AUBERT/KERNEN/SCHÖNLE. 
358) TEKİNALP, s. 300. 
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sır saklama borcu, hemen hemen her zaman yan edim 

niteliğini haizdir. Bu itibarla müşteri sırrının banka 

tarafından açıklanmasının sonuçları 

sözleşmenin devamına katlanmak zorunda 

ne olursa 

kalacaktır. 

olsun 

Bankaya 

her istediği zaman fesih hakkı tanıyan şartlar karşısında, 

müşterinin haklı sebepleri olsa bile fesih hakkının 

olmaması hakkaniyet ilkesine aykırıdır. Bu sebeple, sürekli 

borç ilişkilerinde feshe ilişkin kanun boşluğunun, benzer 

nitelikleri taşıyan ölünceye kadar bakma sözleşmesinde 

feshi düzenleyen BK. md. 517 ve adi şirketin sona ermesine 

ilişkin BK. md. 535/1 ve 7. bent hükümlerinin kıyasen 

uygulanarak doldurulmasının isabetli olacağı kanaatindeyiz. 

C -BORÇ BELGELERİN GERİ VERİLMESİ 

Kredi açma 

borç senetleri 

sözleşmesi nedeniyle müşteri, bankaya 

vermiş olabilir. Banka bu senetleri, 

borcunun tamamını ödeyen müşteriye, talep ettiği taktirde 

bir makbuzla birlikte ver~ekle yükümlüdür (BK. md. 87/c.l). 

Senet bankaya başka haklarda veriyorsa veya borcun 

bir kısmı ödenmişse müşteri makbuz verilmesini ve ödemenin 

senet üzerine yazılmasını talep edebilir (BK md. 87. c.2). 

Senet kaybolmuş yada herhangi bir sebeple yok olmuş 

ise, müşteri bankayı senedin iptalini ve borcun ödendiğini 

bildiren resmi veya imzası onanmış bir belge vermeye 

zorlayabilir (BK. md 89/1). Bu durumda belgenin 

düzenlenmesi için gerekli olan giderlere banka 
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katlanacaktır (359). Senet kıymetli evrak niteliğinde 

ise, iptali Ticaret Kanunu'nun buna ilişkin hükümlerine 

göre olacaktır (360). Bu itibarla BK. md. 89/c.2 kıymetli 

evrakın iptaline ilişkin hükümleri saklı tutmuştur. 

II. MÜŞTERİNİN BORÇLARI 

A - GENEL OLARAK 

Kredi açma sözleşmesinde müşterin borçları, kullanılan 

kredi türüne göre değişiklik gösterir. 

Ancak biz burada, hemen her kredi açma sözleşmesinde 

mevcut olanları genel olarak ele almakla yetineceğiz. 

Bunlar sırasıyla müşterinin aldığı krediyi iade bq.rcu, 

krediyi kararlaştırılan alanda kullanma borcu, faiz ve 

komisyon ödeme borçları ile teminat verme borcudur. 

Müşterin banka tarafından açılan krediyi kullanma 

borcu (mecburiyeti) olup olmadığı tartışmalıdır. Bir fikre 

göre, (361) kredi açma sözleşmesinde müşteri, krediyi 

kullanmakla yükümlüdür. Çünkü, ancak kredi kullanıldığı 

takdirde banka faiz ve hizmet komisyonu alabilir. Bu 

sebeple kredinin kullanılmasında bankanın yararı vardır. 

Yine banka, müşterinin kullanımına hazır tuttuğu krediden 

başka bir alanda yararlanma imkanını kaybetmiş olur. Bu 

itibarla banka, krediyi kullanmayarak temerrüde düşen 

359) TUNÇOMAĞ, (c.I), s. 717; OĞUZMAN, s. 216. 
360) Bkz. TTK. md. 563, 564, 569, 573-581, 669-677, 687, 

690. 
361) YÜKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), 5. 95 ve dp. 24'de 

anılan AESCHLİMANN. 
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müşteriden, bu sebeple uğradığı zararın tazminini veya 

doğrudan doğruya kredinin çekilmesini dava edebilir. Banka, 

dilerse BK. md. 91 uyarınca, hasar ve masrafları müşteriye 

ait olmak üzere krediyi hakimin göstereceği yere tevdi 

edebilir (362). Bizce de daha isabetli olan ikinci görüşe 

(363) göre, müşteri, banka tarafından açılan krediyi 

kullanmak mecburiyetinde değildir. Aksi görüş sözleşme 

ile güdülen amac ve ihtiyaçlara uygun değildir (364). 

Müşterinin krediyi kullanmasa bile ödediği "hazır 

bulundurma komisyonu" esasen kredinin başka alanlarda 

kullanılamamasının karşılığıdır. 

Diğer taraftan müşterinin krediyi kullanıp kullanmama 

konusundaki serbestisinin sözleşme ile sınırlandırılması 

kabul edilmektedir (36.5). Bununla birlikte özellikle "hazır 

bulundurma komisyonu"nun kararlaştırılması halinde, böyle 

bir hüküm, irade özgürlüğünü aşırı sınırlaması sebebiyle 

geçersiz sayılabilecektir (366). Bu mecburiyetin irade 

özgürlüğünü ve kişilik haklarını aşırı sınırlamadığı 

sonucuna varılırsa, müşterinin aksine davranışı, dürüstlük 

kuralı çerçevesinde değerlendirilecektir (MK. md. 2) (367). 

362) YÜKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), s. 96. 
363) AKYOL, (özel Borç İlişkileri), s. 65. 
364) AKYOL, (Hukuki Sorunlar), s. 182. 
365) AKYOL, (özel Borç İlişkileri), s. 6.5. 
366) AKYOL, (Özel Borç İlişkileri), s. 65. 
367) AKYOL, (özel Borç İlişkileri), s. 66. 
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8-KULLANDIĞI KREDİYİ İADE BORCU 

1-Genel Olarak 

Müşterinin borcu kullandığı kredi türüne göre 

değişiklik arzeder. Nakdi kredide müşteri kullandığı 

krediyi vadesinde veya sözleşmenin feshi ihbarla son 

bulması üzerine gri ödemekle yükümlüdür. Teminat mektubu, 

aval yada kabul kredisi gibi gayri nakdi kredilerde 

müşteri, bankayı üçüncü şahsa karşı üstlendiği borçtan 

kurtarmak suretiyle iade borcunu yerine getirir. Bu 

yükümlülük kredi açma sözleşmesinin yapılması ile doğmakla 

birlikte, müşterinin krediyi kullanması şartına bağlıdır 

(368). Şartın gerçekleşmesiyle, yani kredinin 

kullanılmasıyla yükümlülük de geçmişe etkili olarak varlık 

kazanır (369). 

Müşterinin iade borcu, doğrudan kredi açma 

sözleşmesinden doğar (370). Bununla birlikte kullanılan 

kredi türüne göre iade borcunun dayanağını oluşturan ve 

uygulanma imkanı bulan hükümler farklılık arzeder. Karz 

niteliği taşıyan nakdi kredi de BK. md. 306'dan; kefalet 

riteliğindeki teminat mektubu kredisinde BK. md. 496'dan; 

aval, ciro ve kabul kredilerinde Ticaret Hukuku'nun 

kıymetli evraka ilişkin hükümlerinden kaynaklanır. İskonto 

368) 
369) 
370) 

YÜKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), s. 95. 
YÜKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), s. 95. 
YÜKSEL, ( '<redi Açma Sözleşmesi), s. 95. Esasen 
standart kredi açma sözleşmelerinde herbir kredi 
türüne göre iade borcu için ayrı hUkUmler 
getirilmiştir. Bu konuda bkz. Ek. 
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ve iştira ise kıymetli evrakta mündemiç olacak hakkının 

satılması niteliğnde olduğundan, satım ve kıymetli evraka 

ilişkin hükümler iade borcuna uygulanacaktır. Alacağın 

satımında satıcı, alıcıya karşı borçlunun ödeme gücijn-0 

de taahhüd edebilir (BK. md. 169/2). Tip kredi açma 

sözleşmelerinde bu husus açıkça belirlenmektedir. Buna 

göre "İskonto ve iştira edilen senetler, kullandırılan 

kredinin bir güvencesi olup, tahsil ed~lem~mesi 

halinde senet bedelini bankanın ilk isteminde hiçbir iddia 

ve itirazda bulunmaksızın tüm faiz, komisyon, masraf ve 

bunlara ilişkin gider vergisiyle birlikte ödeyeceğini 

müşteri kabul ve taahhüd eder" (371). 

2- İfa Yeri 

Müşterin iade borcunu ifa yeri daima kredinin alı~dığı 

banka şubesidir. Bu, para borçlarının alacaklının 

ikametgahında ifa edileceğine dair BK'nun 73. maddesini_r,ı 

1. fıkrasının 1. bendi hükmünden çıkarılabilit· ;Ayrıca 

banka uygulamasındaki gelenek itibarıyle, taraflarih bu 

hususta zımnen anlaştıkları kabul olunmalıdır ( BK. rn"d • 

73/1 c.1). Bu itibarla, müşterinin krediyi, aldığı şubeden 

başka bir şubeye iade etmesi halinde havale masrafları 

kendisine aittir. 

3- İfa zamanı 

Bankalarca açılan kredilere faiz uygulandığından 

371) Metin için bkz. Ek. 
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vade belirlenııişse, banka kabul etmedikçe müşteri, vadeden 

öne? .iade borcunu ifa edemez. Vade belirlenmemişse müşteri 

diledi§i zaman aldı§ı krediyi geri ödeyebilir. 

Vadesinden önce aldı§ı krediyi iade eden müşteri, 

ödenmiş faiz ve k0mi·3yonda bir indirim veya geri ödeme 

isteyemez (BK. md.80/2). 

Banka miktarı belirli ve tamamı muaccel olan iade 

borcu:ıun kısmen ödenmesini kabul e ~ ı,ı e y e b i 1 i r (BK. 

md.68/c.l). Ancak uygulamada krediler daha çok cari hesap 

yöntemiyle işleti}.:Hğinden müşteri bu imkana sahip 

o l m ak t a ,jı r • 

Müşteri iade borcunu vadesinde ifa etmezse, faiz 

ve gecikme faizi ile birlikte kredinin zamanında ger 

ödenmemesi sebebiyle, bankanın u§rajı§ı zararı tazmine 

mecburdur. 

C- KREDİYİ KARARLAŞTIRILAN ALANDA KULLANMA BORCU 

Müşterinin 

banka açısından 

krediyi kullandı~ı Blan eses itibariyle 

önem taşımaz. Bununla birlikte uygulamada 

bankaların, kanun veya kendi statülerinde belirlenmiş 

alanlara, kredi olarak verilmek üzere ayrılmış fonları 

ınevctJttur. Bu fonlardan verilen kredileri, müşteri belirli 

alanlarda kullanmayı taaf-ıhüd etmiştir. Ülkemizde tarımsal 

kredi, konut kredisi ve serbest meslek kredisi belirli 

bankaLHca 

kredilerin 

üstlenilmiş olup, 

bu alanlarda 

verilmektedir. 

tip s6?leşmelerde verilen 

kullanılması şartına 

Yine genel kredi açma sözleşmesi uyarınca 3Çılan 
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krediyi, müşteri işletme yatırım ve donatım kredisi olarak 

<ullanmayı talep ederse, ve::-.i.le;ı krediyi bu amaç dışında 

kullanamaz. Esasen yatırım ve donatım yada işletme 

kredisi~in verilmesinden önce müşteri bunlara ilişkin 

proje, şartname, keşif özeti, resmi izin yada yeterlik 

belgelerini bankaya sunmayı taahhüd eder. Kredinin 

verilmesinde, sonra da bankanın gözetimini kolaylaştırmayı 

ve hatta vereceği öğütleri dikkate almayı kabul eder. 

Belirli alanda kullanıl~ak üzere verilen kredilere 

ilişkin sözleşmelerin, in fi sahi şarta bağlı 

söylenebilir (372). Burada taraflar, zımnen, 

olduğu 

kredinin 

kararlaştırılandan başka alanda kullanılmasını infisahi 

şart olarak belirlemiştir. 

D- rAlZ ÖDEME BORCU 

1- Genel Olarak 

Bankaların taraf olduğu genel kredi açma sözleşmelerJ, 

ticari işlerden Jljuğundan kararlaştırılmnsa bile faiz 

verilmesi gerekir (BK. md. 307/2). Bununla birlikte 

standart sözleşmelerde faize ilişkin hükümler mevcuttur. 

ç-aiz, para alacaklısına, bu paradan mahrum kaldığı 

süre için belirli bir orana bağlı olarak ödenen karşılıktır 

(373). 

372) YÜKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), s.98. 
373) Benzer tanımlar için bkz. iJĞUZMAN, s.197; FEYZYİOĞLU, 

(Genel Hüküml •3 r.), s. 59; TEKİNAY/ Al<MAN/8 URCUOĞL U/ AL TOP, 
s.1046; EREN, s.137; İNAN, s.457; Doktrinde faiz 
"belli miktarda paranın kullanılmas ... nın karşılğı 11 
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Faiz, hukuki niteliği itibariyle fer'i bir haktır. Bu 

itibarla asıl alacağın varlık ve devamına bağlıdır. Asıl 

alacak sona erdiğinde faiz de sona erer (BK. md. 113/1). 

Bununla birlikte asıl alacağın ayrılmaz bir parçası 

değildir. Bazı hallarde, faiz asıl alacaktan bağımsız 

bir parçası değildir. Bu itibarla alacaklı, faiz alacağını, 

asıl alacaktan bağımsız olarak talep edebileceği gibi 

sadece faiz alacağını üçüncü kişiye temlik edebilir. Yine 

asıl alacak için zamanaşımının kesilmesi, faiz alacağı 

yönünden de zamanaşımının kesilmesi sonucunu 

doğurmaz(374).Genel kredi açma sözleşmeleri için müşteriden 

alınan bir çok karşı edim, uygulamada faiz olarak 

adlandırılmakla birlikte hukuken faiz niteliği taşımaz. 

Bu itibarla, mesela iskonto ve iştira kredisinde, müşteriye 

ödenecek bedelden düşülen, senedin ciro günü ile vade 

tarihi arasında işleyecek faiz, hukuken müşteriden alınmış 

faiz niteliğinde değildir (375). 

olarak da tanımlanır. (bkz. TUNÇOMAĞ, (c.I), 
s.93).Ancak bu tanım, boçlunun faiz ödemesi için 
borçlu olduğu parayı kullanmış olmasının şart olmadığı 
gerekçesi ile eleştirilmiştir(bkz. OĞUZMAN, s.197, 
dp 44); FEYZİOĞLU,(Genel Hükümler), s.60, dp. 
76;EVREN, s.27), Bazı yazarlar ise faizin tanımında 
onu "bir çeşit tazminat" olarak nitelendirirler. 
(bkz. YÜKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), s.99; 
EVREN,s.27, dp.24 te anılan BECKER, s.62). Ancak 
bu tanımlar anapara faizinin borçluda bulunan bir 
miktar paranın alacaklıya sağladığı "medeni semere" 
olması ve tazminat niteliğini taşımaması sebebiyle 
haklı olarak eleştirilmiştir (bkz. EVREN, s.27). 

374) Faizin hukuki niteliği ve asıl alacakla ilişkisi 
konusunda bkz. OĞUZMAN, s.198-199; TUNÇOMAĞ, (c.I), 
s.97-99; fEYZİOĞLU, (G'enel Hükümler), s.60-62; EREN, 
s.138; EVREN, s.30-38. 

375) FEYZİOĞLU, (Genel Hükümler), s.61; YÜKSEL, (Kredi 
Açma Sözleşmesi), s.101. 
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Çünkü, iskonto ve iştira daha önce de belirtildiği gibi 

alacak hakkının satışından ibarettir (376). Dolayısıyle 

devredenin devralana, hukuki anlamda bir para borcu 

olmadığından faiz de söz konusu olamaz ( 377). Yine teminat 

mektubu kredisinde mektup bedeli üzerinden alınan tazminat 

faiz değildir (378). Burada sadece yüklenilen tehlikeye 

başka bir deyişle kefalet yada garanti taahhüdüne karşılık 

olarak sermayenin bir parçası şeklinde hesaplanan tazminat 

sözkonusudur (379). Aynı şekilde, kabul kredisinde poliçe 

bedelinin belirli bir oranı üzerinden alınan meblağlar, 

sermayenin kullanılmasından vazgeçilmesinin değil 

üstlenilen rizikonun karşılığını oluşturduğundan hukuken 

faiz niteliğini taşımaz (380); zira burada, senet bedelini 

ödemedikçe 

söylenemez. 

bankanın, sermaye kullanmaktan vazgeçtiği 

2- Müşterinin raiz tıdeme Borcunun Kayna§ı ve Çeşidi 

Her para borcu kendiliğinden faiz doğurmaz. Faiz 

borçlarının kaynağı ya bir hukuki muamele yada kanundur 

(381). Kanundan doğan faizlerin başında temerrüt faizi 

376) Bkz. yukarıda s.20 vd. 
377) FEYZİOĞLU, (Genel Hükümler), s.61,dp. 80. 
378) TUNÇOMAG,(C.I), s.94 ve dp. 18 de anılan 

OSER/SCHöNENBERGER. 
379) TUNÇOMAG, (C.I), s.94; EVREN, s.28. 
380) YQKEL, (Kredi Açma Söz~e_şmesi), s.100,101. 
381) OGUZMAN, s.198; FEYZIOGLU, (Genel Hükümler), s.62; 

EREN, s.138; İNAN, s.457; EVREN, s.189; TUNÇOMAĞ 
ise yenilik doğurucu mahkeme kararlarını bir üçüncü 
kaynak olarak göstermiştir. bkz. TUNÇOMAĞ, (C.I), 
s.97. 
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gelir (BK. md.103). Bunun dışında kanunlarda değişik 

sebeplerle fiz borcuna yer verilmiştir (BK. md. 171, 192/1, 

2 O 5 , 21 O , 3 9 4 , 413 , 4 2 2 , 5 2 7 g i b i ) . Adi kar z da , kura 1 

olarak taraflar kararlaştırmadıkça faiz gerekmez (BK. 

md. 307/1). Ticari karzda ise, karalaştırılmasa bile faiz 

verilmek lazımdır (BK. md. 307/2). 

Faiz değişik açılardan türlere ayrılabilir (382). 

Kaynağına göre faiz akdi faiz ve kanuni faiz olmak üzere 

ikiye ayrılır. Konusu bakımından faizi adi ve ticari faiz 

olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. Ticari iş (TTK. 

md. 3) niteliğini taşıyan fiil ve işlemler için alınan 

faiz ticari faizdir. Ticari iş olmayan konularda alınan 

faiz ise adi faiz olarak adlandırılır.Bir diğer ayrıma 

göre ana paradan alınan faize basit faiz, işleyen faizin 

ana paraya eklenmesinden sonra yürütülen faize ise mürekkep 

(birleşik) faiz denir. 

Müşterinin faiz borcu kredi açma sözleşmesinden 

kaynaklandığından "akdi faiz" dir. Diğer taraftan kredi 

açma sözleşmesi ticari işlerden olmakla, (TTK. md.3, 

md.12/1,b.8) müşterinin ödeyeceği faiz "ticari faizıı 

mahiyetindedir. BK. md. 307/2 hükmü uyarınca, ticari iş 

niteliğini taşıyan karz sözleşmesinde, şart kılınmamış 

olsa bile faiz gereklidir. Bu hükmün kredi açma 

sözleşmesine kıyasen uygulanması mümkündür. Bu itibarla 

sözleşmede faiz belirlenmese bile müşteri aldığı kredi 

382) Faiz çeşitleri konusunda bkz. FEYZİOĞLU, 
Hükümler), s.62-63; EVREN, s.139-208. 

(Genel 
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karşılığından faiz ödeyecektir. 

TTK. md.8/2 ye göre "üç aydan aşağı olmamak üzere 

faizin ana eklenerek birlikte tekrar faiz 

yürütülmesi şartı, yall'ıız cari hesaplarla boçlu bakımından . . 
ticari iş mahiyetini haiz olan karz akitlerinde 

muteberdir." 

Bu hüküm uyarınca cari hesap şeklinde kullandırılan 

kredilerde üç aylık dönemleri geçmemek üzere, müşterinin 

faiz borcunun anaparaya eklenerek faiz yürütülmesi 

mümkündür. Cari hesap şeklinde işletilmeyen kredilerde 

ise, müşteri için ticari iş niteliğini taşımadıkça faiz 

borcuna faiz işletilemeyecektir. Ülkemizde banka 

uygulamaları da bu yöndedir. Ne var ki, bankaların 

belirlenen faiz oranları üzerinde faiz ve masraf tahsil.ini 

yada fiilen bu niteliği taşıyan işlemlerini yasaklayan 

Ban. K. md.40 karşısında (383) bu uygulamanın geçerliliği 

tartışmaya açıktır (384). Esasen, birleşik faizi belirli 

haller için geçerli kabul eden TTK. ~md. 8/3 hükmtl de Ban. 

K. nu saklı tutmuştur. 

3- Faiz Oranı 

a) Genel Olarak 

Faiz oranlarının tesbiti, faiz türüne göre farklı 

yasal düzenlemeye tabi tutulmuştur (385). Müşterinin aldığı 

383) Bu konuda bkz. aşağıda s. 
384) AKYOL, (Hukuki Sorunlar), s.187. 
385) Bu konuda geniş bilgi için bkz. EVREN, s.101-
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krediye yürütülecek faiz oranı Ban. K. md. 40 uyarınca 

belirlenecektir. TTK. md.8 ticari işlerde faizin serbestçe 

kararlaştırılabileceğini belirttikten sonra bankalar 

hakkındaki özel hükümleri saklı tutmuştur(TTK. md. 8/1-

3).Ban. K. md. 40/l'e göre "kredi işlemlerinde alınacak 

faiz oranları ile temin edilecek diğer menfaatlerin ve 

tahsil olunacak masrafların nitelik ve azami sınırlarının 

tespitine, bunların kısmen veya tamamen serbest 

bırakılmasına, •.• yürürlük zamanlarını tesbite Bakanlar 

Kurulu yetkilidr." Bu hüküm uyarınca kredi faizlerini 

Bakanlar Kurulu belirler. 3182 sayılı Ban. K. ile ilk 

kez getirilen bir yenilikle Bakanlar Kuruluna kredi 

faizlerini kısmen veya tamamen serbest bırakma yetkisi 

de tanınmıştır. Nitekim Bakanlar Kurulu bu yetkisine 

dayanarak 30.6.1987 tarih ve 87/11921 sayılı kararıyle 

(386) bankaların, bı:.zı istisnalar dışında, krediye 

uygulayacakları azami faiz oranlarını ve bunların yürürlük 

tarihlerini serbestçe tayin etmelerini kararlaştırmıştır. 

Bu karara göre bankalar, tespit ettikleri faiz oranlarını, 

halkın görebileceği şekilde ilan ederler. Ayrıca ilan 

edilen faiz oranlarını Merkez Bankasına bildirirler. 

Bununla bankaların, faiz oranlarını keyfi ve belirsizliğe 

yol açacak tarzda uygulamaları önlenmek istenmiştir. 

Sonuç olarak yürürlükte ki mevzuatımıza göre banka 

126.;EREN, s.139-141; OĞUZMAN, s.199-201. 
386) R.G. 1.7.1987, sa. 19054; Bakanlar Kurulu'nunu aynı 

mahiyetteki 83/ 7507 sayılı kararı için bkz. R.G. 
19.12.1983, sa.18256, ayrıca EVREN, Ek 15.s.260,263. 
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ile müşteri kredi faiz oranını serbestçe 

kararlaş{ırabilecektir. 

belirlenen oranı kabul 

seçim yapmak zorundadır. 

Ancak uygulamada müşteri, bankaca 

etmek yada kredi almamak arasında 

b) Belirlenen faiz Oranlarının Aşılması ve Sonuçları 

aa) Genel Olarak 

Ban. K. md.40/2 ye göre "Bankalar, her ne şekil 

ve suretle olursa olsun, kendilerine kredi açtıkları gerçek 

ve tüzel kişilerden, birinci fıkraya göre· belirlenen sınır 

ve oranlar üzerinde faiz ve masraf tahsil edemezler veya 

fiilen bu oranlar üzerinde faiz tahsiline yol açan işlemler 

yaparak menfaat sağlayamazlar". Yasa koyucu, bu yasağı 

pekiştirmek için, bankayla ilgisi bulunan belirli kişi, 

teşebbüs veya ortaklıkların aracılığı yada garantisi ile 

açılan kredilerde, her ne adla olursa olsun bunlara yapılan 

ödemelerin, faiz oranı ve sınırlarını tcsbit eden 

kararların 

komisyon 

uygulanmasında bankaca tahsil edilmiş faiz, 

hükme bağlamıştır(Ban. ve ücret sayılacağını 

K. md. 40/3). 

Uygulamada bankalar, açtıkları kredinin bir bölümünü 

müşteri adına açılan yeni bir hesapta bloke ettirmek yada 

aynı hesapta kalmakla birlikte kullanılmasını 

sınırlandırmak suretiyle tutulan bu meblağlar üzerine 

de faiz ve komisyon işletmektedirler.Yine iskonto ve iştira 

kredisinde yapılan ödemenin çok üstünde değerlere ulaşan 

senetler olmakta ve bunu kullanmaktadırlar. Bu uygulama 
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Ban. K.nun 40/2 hükmüyle getirilen yasağa aykırı nitelik 

taşımaktadır (387). 

30.7.1987 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile faiz 

oranınını tesbitinde bankaların serbest bırakılması bu 

sonucu değiştirmez. Çünkü aynı karar ile bankalara, tesbit 

ettikleri kredi faiz oranlarını halkın göreceği şektilde 

ilen etme ve bunları Merkez Bankasına bildirme zorunluluğu 

yüklenmiştir. Dolayısıyla bankalarca serbestçe tayin 

edilse de. kredi açma sözleşmesinin yapılması sırasında 

belirli bir faiz oranı mevcuttur. Diğer taraftan, aksi 

görüşün kabulü halinde, bankaların, ilan ettikleri faiz 

oranlarını çok düşük tutarak, dolaylı yollardan belirlenen 

faiz oranının üzerinde menfaat sağlamalarına imkan tanınmış 

olacaktır. 

bb) Belinlenen faiz Oranlarının Aşılmasının Sonuçları 

Tarafların kredi faiz oranını serbestçe tayin 

edebilmeleri kuralı mutlak değildir. Gerçekten taraflar, 

faiz oranını belirlerken dürüstlük kuralına (MK. md.2) 

uymak zorundadır(388). faiz miktarı çok yüksek belirlenmiş 

ve bu hakkın kötüye kulanılması niteliğini taşıyorsa, 

hakim, faizi normal sınırlara indirebilir (TTK. rnd. 

1466)(389). 

Faizin yüksek tutulması halinde, müşterinin, şartları 

varsa gabin hükümlerine dayanarak fazla faizi geri alması 

387) AKYOL, (özel Borç İlişkileri), s.68. 
388) EREN, s.139. 
389) EREN, s.139. 
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mümkündür(390). 

Ayr..ıca Ban. K. md. 79/4 e göre, 40. madde hükmüne 

aykırı davranan bankalar, para cezasına çarptırılırlar. 

E- KOMİSYON ÖDEME BORCU 

1- Komisyonun Hukuki Niteliği 

Komisyon, bankanın müşteriye kredi açması sebebiyle 

girdiği teşebbüslerin, üstlendiği risklerin ve yaptığı 

masrafların karşılığını oluşturur (391). Başka bir deyişle 

bankanın, kredi açma sözleşmesi bebebiyle müşterisinin 

emrine krediyi hazır tutmasının bedelidir. Bu itibarla 

müşterinin komisyon borcunun doğumu için, krediyi fiilen 

kullanmasına ihtiyaç y~ktur. Daha öncede belirttiğimiz 

gibi bankanın müşteriye kredi açması sebebiyle aldığı 

komisyon, bu özelliği sebebiyle "kredi kullanmama 

komisyonu", yada "hazır bulundurma komisyonu" olarakta 

adlandırılmaktadır (392). 

Yargıtay, komisyonun belli bir hizmet veya riskin 

karşılığını oluşturmasını aramaktadır(393). Bu görüş 

doktrinde bazı yazarlarca da benimsenmiştir (394). Buna 

göre hiçbir hizmet veya rizikoyu karşılamayan komisyonun 

390) OĞUZMAN, s.200; YÜKSEL (Kredi Açma Sözleşmesi) s.103-
104.mümkündür (390). 

391) YÜKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), s.110. 
392) Bkz. yukarıda s.58. 
393) Y.TD. E. 1958/ 2546; K. 1959/117 karar için bkz. 

YÜKSEL, (Banka~ılık Hukuku), s.146. 
394) YÜKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), s.111, dp. 84 te 

anılan TOKSAL. 
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iadesi sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre 

sağlanabjlecektir (395). 

Müşterinin komisyon ödeme borcu, bankanın kredi 

açma (hazır tutma) borcunun karşılığını oluşturur. Bu 

sebeple karşılık ilişkisi içerisinde yer alır. Komisyon 

ödeme borcunu yerine getirmeyen müşteriye karşı banka 

henüz krediyi kullandırmamış ise BK. md.81 uyarınca 

ödemezlik definde bulunabilir. Müşteri krediyi fiilen 

kullandığ halde komisyonu ödememiş ise banka BK.md. 106-

108 hükümlerinden yararlanabilir. 

2- Komisyon Oranı 

Komisyon, kredi işlemlerinden doğabileceği gibi 

bankanın kredi dışındaki bir hizmetinin karşılığını da 

oluşturabilir. 

Kredi işlemi dışındaki bir 

oluşturan komisyonun oranını 

karalaştırabilir. 

hizmetin 

taraflar 

karşılığını 

serbestçe 

Kredi işlemlerine ilişkin komisyon oranı, faiz oranın 

belirlenmesini düzenleyen Ban.K. md. 40 hükmüne tabidir. 

Ancak 30.6.1987 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca 

faiz oranları serbestçe kararlaştırılabilecektir. Bununla 

birlikte Türkiye Bankalar Birliği, bir mesleki tanzim 

kararı ile bankaların müşteri hesabına yaptıkları hizmetler 

karşılığında, faiz dışında tahsil edecekleri komisyon, 

395) YÜKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), s.111. 
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ücret ve masrafların asgari sınırını belirlemektedir (396). 

Uygulamaela bankalar genellikle bu tanzim kararlarına 

uymaktadırlar. 

Yukarıda bankanın aşırı yüksek faiz belirlemesine 

ilişkin belirttiğimiz esaslar, komisyon içinde geçerli 

olacaktır. Buna ek olarak, yapılan hizmet veya üstlenilen 

riske oranla yüksek tutarlarda belirlenmiş olan komisyonu 

müşteri, sebepsiz zenginleşme hükümlerine (BK. md.61 vd.) 

geri alabilecektir (397). 

F- TEMİNAT VERME BORCU 

Standart kredi açma sözleşmeleriyle, müşteriye, 

kredinin kullanılmasından önce veya sonra bankaya olan 

borçlarının güvencesi olmak üzere belirli teminatlar 

göstermesi borcu yüklenmektedir (398). Müşterinin bu borcu, 

banka açasından, alacak hakkını garanti eden fer'i 

nitelikteki bir teminat hakkı doğurur. 

Sözleşmeyle kendisinden gereğinden fazla teminat 

göstermesi istenen müşteri, BK. md.21 de düzenlenen gabin 

hükümlerine dayanarak fazla teminatı vermekten kurtulabilir 

(399). Yine bu durum, müşterinin ekonomik faaliyet alanını 

aşırı sınırlandırıyor ise, buna ilişkin hüküm batıl olur 

(MK. md. 23, BK. md.19/2, 20/1) (400). 

396) 

397) 
398) 
399) 
400) 

En son, l~.4.J990 tarih ve 917 sayılı tebliğ ile 
bu oranlar belirlenmiştir. Bkz. Ek. 2 • 
YÜKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), s.111. 
Bkz. Ek. l vd. 
YÜKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), s.116. 
Standart sözleşmelerde yer alan teminata ilişkin 
şartların denetlenmesi konusunda bkz. yukarıda s.114 
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Müşterinin teminat verme borcunu yerine getirmemesi 

halinde 'banka, krediyi vermekten kaçınabilir (BK. md. 

B l) • Kredinin verilmesinden sonra, müşteri teminat 

göstermekten kaçınırsa, BK. 106 uyarınca banka, mehil 

vermek ve bu mehil içinde de borç yerine getirilmez ise 

akdi feshetmek suretiyle menfi zararının tazminini 

isteyebilir. Zira, kredi 

olma özelliği sebebiyle 

yüküma sayılmalıdır. 

açma sözleşmesinin güvene dayalı 

teminat gösterme borcu asli edim 

III. GENEL KREDİ AÇMA St:1ZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLARIN 

ZAMAN AŞIMI 

nakdi krediye ilişkin kredi Özellikle 

sözleşmesinden doğan borçların zaman aşımında 

açma 

karz 

sözleşmesine ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanması 

mümkündür (401). 

Kredi veren bankanın krediyi kullandırma 

BK. md. 101 uyarınca 

ay içerisinde zaman 

borcu, 

altı temerrüde düşmesini takibeden 

aşımına uğrar (BK. md.309). Bu altı 

aylık zaman aşımı süreleri yalnızca bankanın krediyi 

kullandırma ve müşterinin kabul borcu içindir. Buna göre 

kabul borcu müşterinin 

düşmesinden itibaren 6 

uğrur(BK. md.309). 

BK. 

ay 

md.90 a göre temerrüde 

içerisinde zaman aşımına 

Müşterinin iade borcu BK. md.125 te yer alan on 

yıllık genel zamanaşımına tabidir. Faiz borcuna ise BK. 

ı:, O l ) YÜK SEL , ( K r e d i Açma Söz l e ş m e si ) , s • 121 
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md.126/1 uyarınca beş yıllık zaman aşımı uygulanır. Yine 

MK. md. , 779 uyarınca, bankanın ipotek le temin edilmiş o lan 

(örneğin iade alacağı gibi) alacakları zaman aşımına 

uğramaz. Diğer taraftan, kredi açma sözleşmesi uyarınca 

açılan kredinin hukuki niteliğine göre, en yakın kanuni 

tiplere ilişkin hükümler (TTK. md. 99; 661; 726; BK. 207) 

uygulanabilir. 

Yargıtay bir kararında, karz akdinden doğan bir 

borç için bono düzenlenmesi halinde, bu borcun tabi olduğu 

zaman aşımının kıymetli evraka dayanan taleplerin 

zamanaşımına ilişkin TTK. md.661 hükmü değil BK. 125 te 

yer alan on yıllık zaman aşımına tabi olacağı sonucuna 

varmıştır (402). 

402) Y. TD. 12.5.1970 E.1970/ 274, K. 1970/2001, (İBD. 
yıl 1971, s.5-6, s.542.) 
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}.,GENEL OLARAK 

Genel kredi açma sözleşmesi sürekli borç ilişkisi 

doğuran bir sözleşme olmakla, sona ermesinde bu özelliğine 

bağlı farklılıklar taşıyacaktır. Gerçekten kredi açma 

sözleşmesinde taraflar,istikrarlı, karşılıklı güvene dayalı 

bir ilişki beklentisindedirler (403). Ancak tarafların 

süreklilik arzeden edimlerini yerine getirmesi ile birlikte 

karşılıklı güven yoğunlaşarak ilişkiler bütünü girift 

bir hal aldığından çözülmesi zorlaşmaktadır (404). Bu 

açıdan, sürenin geçmesi sürekli borç ilişkisinin varlığını 

koruma gereğini ortaya çıkarmaktadır. 

403) SELİÇİ, s.32-37. 
404) SELİÇİ, s.38. 
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2.GENEL KREDİ AÇMA StlZLEŞMESİNİN SONA ERME NEDENLERİ 
, 

I. SÖZLEŞMENİN SÜRESİNİN DOLMASI 

Uygulamada kredi açma sözleşmeleri genellikle süresiz 
.,. ~· 
oLerak akdedilmektedir. Bununla birlikte taraflar, 

sözleşmenin süresini anlaşmaya koydukları bir hükümle 

belirleyebilirler. Taraflar sözleşmenin süresini, kesin 

tarihler tesbit ederek belirleyebilecekleri gibi, 

gerçek leşi p gerçekleşmeyeceği şüpheli olaylara bağlamaları 

da mümkündür. Yine sözleşmenin süresi edim amacının 

geçekleşmesine bağlı tutulabilir (405). Taraflar bu hususta 

zımnen de anlaşmış olabilirler. Bu itibarla bir yatırım 

da kullanılmak üzere kredi sağlamak için yapılan kredi 

açma sözleşmesinin, yatırımın tamamlanması ile birlikte 

sona ereceği, işin mahiyetinden anlaşılır. Fakat taraflar 

isterlerse sözleşmeyi süresi dolmasına rağmen devam 

ettirebilirler. 

II. İFANIN İMKANSIZLIĞI 

Kredi açma sözleşmesini sona erdiren bir diğer sebep 

ifanın sonradan imkansız olmasıdır. BK. md.ll7'e göre 

"Borçluya isnad olunamıyan haler münasebetiyle borcun 

ifası mümkün olmazsa borç sakat olur". Burada söz konusu 

olan akdin kurulmasından sonraki imkansızlıktır. Akdin 

yapılması sırasında, ifası imkansız ise sözleşme batıldır 

405) SELİÇİ, s.69. 
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(BK. md.20). 

İmkansızlık, borçlunun edimini yerine getirmesini 

kesin olarak engelleyen 

tanımlanabilir (406). 

bir durumun olmasıdır, şeklinde 

İmkansızlığın objektif yada subjektif imkasızlık 

olması sonraki imkansızlığın hükümlerine etkili değildir. 

Subjektif imkansızlıkta yeterlidir (407). Yine imkansızlık, 

fiili yada hukuki nitelik arzedebilir. 

Kredi açma sözleşmesi bakımından, banka, kusuru 

olmaksızın, sonradan ortaya çıkan sebeplerle kredi 

kullandırma borcunu ifa edemeyecek duruma ise borcundan 

kurtulur (408). 

Kusursuz sonraki imkansızlık için banka memurlarının 

grev yapması, bankanın faaliyet izninin kaldırılması örnek 

gösterilebilir (409). 

Doktrinde YÜKSEL' in isabetli ol arak be 1 i rt ti ği gibi, 

bankanın, tüzüğünde yapı lan değişik 1 i kl e be 11 i bir kredi 

işini yapmaktan men edilmesinde imkansızlı~ sö-zkonusu 

değildir (410). 
, 

Yine bankaların iflası veya· ,-ta·sfiyesi de subjektif • 

imkansızlıktır ve bankayı borcundan kur.tarmaya yeterlidir 

(410). Müşterinin iflası da sözleşmenin sona erme 

sebeplerindendir. 

406) 
407) 
408) 

409) 
410) 
411) 

SELİÇİ , s.90; OĞUZMAN, s.348; TUNÇOMAG,(C.I), s.787. 
SELİÇİ, s.90, TUNÇOMAG, (C.I), s.787; OĞUZMAN~ s.348. 
Kusursuz sonraki imkansızlığın şartları için 
bkz.TUNÇOMAĞ, (C.I),s.787-796. 
YÜKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), s.142. 
YÜKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), s.142. 
YllKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), s.142. 
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III. MÜŞTERİNİN ACZİ 

Karşılıklı taahhüdleri içeren akitlerde, taraflardan 

birinin borcunu ödemekten aciz olması ve özellikle iflası 

veya aleyhindeki icra takibiinin sonuçsuz kalması, diğer 

tarafın alacağın tehlikeye düşürürse, alacağı tehlikeye 

giren taraf alacağının temin edilmesine kadar kendi borcunu 

ödemekten kaçınabilir. Verdiği uygun sürede, acz halindeki 

borçlu teminat gösteremez ise, alacaklı akdi feshedebilir 

(BK. md. 82). 

Kanun koyucu, bütün iki taraflı akitler için koyulan 

bu kuralı,karz akdi için kapsamını 

tekrarlamıştır(BK. md.310/1) (412). Ayrıca 

genişleterek 

ödünç alan, 

aki tden önce borcunu ödemekten aciz olupta ödünç veren, 

akidden sonra bunu öğrenmiş ise yine bu imkandan 

yaralanabilir (BK. md. 310 /2). Bu hükümle ödünç alanın 

liyakatında yapılan hata "esalı hata" sayılmakta ve ödünç 

verene bu sebeple aktin iptal etme imkanı tanınmaktadır 

(BK. md. 31). Bu hükmün, güven ve tarafların kişiliğinin 

ön plana çıktığı kredi açma sözlemelerinde de kıyaseh 

uygulanması mümkündür (413). 

Ay r ı c a mü ş t er i , k as ı t l ı ol arak a s ı l s ı z b i l g i v e r m i ş 

veya sahte bilanço yada hesap özeti sunmuş ise buna 

dayanılarak akdedilen bir kredi açma sözleşmesi bank~yı 

bağlamaz. Bu sebeple bankanın uğradığı zararları 

412) TANDOĞAN, (C.II). s.350-3541. 
413) YÜKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), s.144. 
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müşteri tazmine zorunludur (BK. md. 28). 

BK.' md. 310 hükmü emredici nitelikte olmadığından 

taraflar sözleşme ile bu hükümden doğan haklarını 

kullanmaktan vazgeçebilirler (414). 

IV. SÖZLEŞMENİN FESHİ İHBARI 

Bu konuya standart kredi açma sözleşmelerine banka 

lehine koyulan fesih hakkının denetimi ile ilgili olarak 

değinildiğinden burada yeniden incelemeyeceğiz. (415). 

V, MÜŞTERİNİN ÖLÜMÜ 

Sözleşmenin güvene dayalı olma özelliği, tarafların 

kişiliğini ön plana çıkarmaktadır. Bu itibarla müşterinin 

ölümü ile kredi açma sözleşmesi sona erer. Bununla birlikte 

taraflar,müşterinin ölümünden sonra kredi açma sözleşmesine 

mirasçıların taraf olacağını kararlaştırabilirler. 

414) YÜKSEL, (Kredi Açma Sözleşmesi), s.144. 
415) yukarıda bkz. s.115. 
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Genel kredi açma sözleşmesi, bankaların ekonomik , 

sistem içerisinde üstlenmiş olduğu kredi aracılığı 

işlevinin günümüzde çok yönlülük kazanması ile birlikte 

uygulamada ortaya çıkmış ve gelişmiş bir banka 

sözleşmesidir. 

Sözleşmenin hukuki niteliği konusunda çok farklı 

görüşler ileri sürülmektedir. Bu konudaki görüşlerin çok 

sayıda ve 

yapısından 

birbirlerinden uzak 

kaynaklanmaktadır. 

olmaları 

Gerçekten 

sözleşmenin 

sözleşmenin 

belirleyici unsuru olan kredi kullandırma taahhüdü ve 

bu taahhüdün içeriğini oluşturan edimin belirlenişi onu 

kanuni akit tiplerinden ve özellikle karz sözleşmesinden 

ayırmaktadır. Sözleşme kredi kullanma taahhüdü ile bu 

taahhüdün yerine getirilmesinin iki ayrı aşama olarak 

düşünülmesine elverişli bir niteliğe sahiptir. Ancak bu, 

sözleşmenin, müşteri ile banka arasında sürekli olarak 

-bütün kredi türlerinin kullanılması imkanını sağlama 

amacına yönelik olarak kurulmasının sonucudur. Bu itibarla 

bizce, kredi açma sözleşmesinİ}:ek aşamalı, bankaya seçimlik· 

kredi kullandırma borcu yükleyen ve kendine özgü yapısı 

olan sözleşme olarak niteleyen görüş daha isabetlidir. 

Ayrıca müşterinin belirlenen limite kadar belirli bir 

türde kredi kullanması ile sözleşme sona ermez. Sözleşmenin 

dönerlik unsuru sebebiyle müteri aldığı krediyi iade 

ettikten sonra, yeniden aynı veya farklı türde kredi 

kullanabilir. Diğer taraftan sözleşme kapsamına bankanın 

müşteriye sunduğu olağan banka hizmetleri de dahildir. 
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Banka ile müşteri arasındakii ilişkiler demeti sözleşme 

çerçevesinde yürür. , 

Genel kredi açma sözle~~esi kendine özgü yapısı 

olan sözleşmelerden olmakla bunlara hiçbir kanuni akit 

tipine ilişkin hükümler doğrudan uygulanmsz, S~zl=şmede 

hüküm bulunmayan hallerde en yakın ksnuni tipe ilişkin 

hükümler kıyasen ve bünyesine uygun olduğu sürece 

uygula7dC3ktır. 

Genel kredi açma si::izleşmesi tam iki tara l'a borç 

yükleyen sürekli borç ilişkisi niteliğinde bir sözleşmedir. 

BJ i~ibarl~ tarafların hak ve borçlarına, sözleşmenin 

sona ermesine bu niteliğinin gerekli kıldığı hükümler 

uygulanacaktır. 

Uygula,3da bankalarca hazırlanan standart genel 

kredi açma sözleşmeleri kullanılmaktadır. Bankalar uzman 

hukukçularına hazı=lattıkları bu sözleşmelerde kanunun 

tamamlayıcı ve hatta emredici hükümlerini banka lehine 

değ i ş t i r m ek s u ret iy 1 e a de t a mü ş t e r i y i bank an ı n i r ad e s i ne 

tabi kılmaktadırlar.Bunlar içinde müşterinin irade 

serbestisinin ve kişilik haklarının aşırı sınırlandırılması 

sonucunu doğuranlar BK. md. 20/1 hük~ü uyarınca batıldır. 

Bunun yanında doktrin ve mahkeme kararları ile 

genel işlem şartlarının sınırlandırılııasında geçerli 

olmak üzere bir takım denetleme kuralları kabul edilmiştir. 

Bu kurallar, genel işlem şsrt.J. iı;eren formüler sözleşm 

olan genel kredi açma sözleşmelerinin denetlenmesinde 

de yararlanılabilecek niteliktedir. Buna göre müşterini.. 

hiç beklemediği şaşırtıcı 
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sonuçlar doğuran veya hakkaniyete uymayan kredi açma 

sözleşmesi hükümleri geçersiz sayılacaktır. Yine sözleşme 

de yer alan tereddüte yol açan ibareler bunu kaleme alan 

bankanın aleyhine yorumlanacaktır. 

Genel işlem şartlarının bankacılıkta olduğu gibi 

diğer sektörlerde de kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. 

Ekonomik açıdan zayıf olan müşterilerin bu şartları kabul 

etmek yada söz konusu işlemi yapmakdan vazgçemek arasında 

tercihe zorlanması irade özgürlüğünü sınırlayıcı 

niteliktedir. Esasen mahkemeler ve Yargıtay bu nitelikteki 

hükümleri denetleme kuralları uyarınca sınırlandırmaya 

tabi tutabilecekdir. Nitekim Yargıtay bir çok kararında 

dürüstlük kuralının uygulanmasına yer verdiği gibi bu 

kuraldan genel işlem 

Ancak 

şartlarının denetlenmesinde de 

yararlanmıştır. bütün bu olanaklara rağmen 

hukukumuzda genel işlem şartlarını topyekün ve sistemli 

olarak düzenleyen ve sınırlarını belirleyen bir yasaya 

ihtiyaç vardır. Bu konuda Alman Genel İşlem Şartlarının 

Düzenlenmesi 

mümkündür. 

Hakkındaki kanunun örnek alınması da 

Banka uygulamasındaki ihtiyaclar sonucu doğan ve 

formüler sözleşme niteliğine bürünen kredi açma sözleşmesi, 

yasal düzenlemesinin olmayışı, akdediliş biçimi ve ekonomik 

önemi itibariyle doktrin 

denetleme kurallarına 

göstermektedir. 

ve 

tabi 

içtihadlarla 

tutulmaya 

belirlenen 

ihtiyaç 
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GENEL KREDi SÖZLEŞMESİ 
Sözleşme No : 

I - GENEL H0Kt)MLER : 

TARAFLAR VE KREDİ ıt:\1ITI 

Madde : 1 - Bir taraftan aşağıda •Banka> diye isimlendirilen Türkiye Emlak Krfji Banka~1 
A. Ş. adına .. . . . ..... ... . .. . . . . . . .. ..... .. . . Şubesi diğer taraftan yine aşağıda «MQşteri> diye isimlendirilen 
. . ... . . ................. ........... .. ... . . . ....... .. .... ... . arasında aşatıda yazılı ve taraflarca kabul edilen maddeler 
ve koşullar doğrultusunda .......... ........ ... .. .. .... ....... TL. (Yalnız ........................................................ . 
lira) Jlmlt1' .kredi &Mlmaı;ı ıcın anlaşmaya varılmıştır. Bankanın onayı olmadan. Müşteri. bu sözleş
meden aoğan nıu.ıaı ııu başkaJanna. devir ve temlik edemez. 

UYGULANACAK HOKOMLER : 

~dde : 2 - Krediye bu sözleşme htıktlmleri. sözleşmede hOküm. bulunmaması halinde Ban
kaca. dilzenlenmlş ve dtızen?eneeek ı!>netme,Jik ve dlter le menuat hQkflmlerl :e yönetmeliklerde de 
hilküm bulunma,mB+'ij ha)jnde bank~ !ı:J.tml.fl'.Jyle llg11l IB!Y~uatıakl_1~!'\:wı_J~.v.ı~MlkünıJtt..,:e ~anka-
_cılı~ t&amnııeı:ı uygula~Jr. . ----· ..... -- ...... , ... 

'.f.ışteri Ue Banka .rasında, bu sözleşmenin uygulanmasından çıkacak tüm anlaşmazlıklarda Türk 
Yasaları. ve Mahkemeleri yetkili olacaktır. · 

KRED!NiN KAPS.UU VE IUJLLANDIRILMASIXDA BANKANIN YETKİLERi : 

Madde : 3 - Banka. mttşterlye açılan bu kredlyl; , 
a - İskonto. vesikalı ve vestkaı1z iştira senetleri ve benzeri kredi işlemlerinde, 
b -:- Tek lmzalı, ımza. kefaletu. reblnU 've ipotek güvencen borclu carı kredi işlemlerinde, 
c - Emtia.. is~. mahsul. tllın. h~ senedi, tahvil. senet, nakit ve mevduat karşılığı. re

hlnJJ Mrcıu carı vec:U tsıemıerln!!_e. 

d - Tek imza, lmza kefaletli. Banka kooırı::aranlllt, ~ll. fpotek güvenceıı. nakit ve me\·duat 
Brş11ıgı teminat mektubu işlemlerinde,, 

e - ,Akredltll. Qövtz Kredisi. Prerınanşman ve diter ka,mhtyo ısıemıertnde., 

Yani yukandSUayılsın sayıI.m@J!) MU§f.erlye açılacak vadeli veya cart hesap &eklinde tüm Ba~ 
kedi ve teminat J.şlemlerJntp her birinde kambiyo dah!l- kuııandırmasa, ~. ıtmlt lcliide kal
mak koşuluyla. bir veya birden fazla cart tesap acmı. çy1 hesapların IfmJtıerfnf azaltma ve7a çogalt.:,. 
.!!!!a_kalınt~1 sıfıra tnen cart hesaplan l!Pfden çalıştırma, mOştertye aft h,er t1tt h868,,Plar arasında vir
ID!,P y~a, mevcut çarl hesaplan kapatarak dlledftl tutarda ıeı>S cart hesaplar açma şekıtnde vejiı. 
dilediği diğer şekillerde vc.lJer torıa kredi ve banhçıllk işlemlerinde kullan,dırmaya zetldltdJr 1 

Banka bu kredlı!, Upılt ıçtnde tamamen.. veya kısmen ku))andınıı kullandırmama.,, kullanma ko
şullarını saıgama. kredb1 durdurma, kredi limitini azaltma, kredinin tamamını her an kesme yetkisine 
kayıtsız şar ız sahiptir, , · 

Banka bu yetkilerini herhangi bir ihbara gerek olmaksızın t:fk taratıı olarak kullanabilir . .vetkl
gin kullanılmasıyla işlem tamamlanır. Banka $Uetst.,bu değtşfkll.klerl müşteriye bildirir ,,;.,,4 

Banka gerekli gördüğü durumda bu kredinin tamamını veya bir kısmını bu hesabı açan Şubede 
oldutu gibi, Bankanın diğer Şube ve ajanslarında dahi bu sözleşme hükümleri içinde kullandırabll1r. 

si\ZT,.EŞMEN'İS st'RESf, FESHİ \'E BA.~KA ALACAÖISJN TAKİP VE T.-\BSİLİ İLE İLGİLİ 
Ht'KCMLE.R : 

Madde : 4 - A) Bankanın He!'-ap?arı Kesme fe SöıJeşmeyl Fesih Yt'tklsl : 

İşbu sözleşme süresiz aktedllml§ olqp, Baı:ıka dlledltf anda. noter aracılığıyla \'eya telgrafla yahut 
iadeli taahhütlü mektupla._ıahutta hiç __ bir_ !.~bar :yaptl}aksw.n. bu ıs2zlesme:ve dayalı olarak. açılan kredi
nin tamamını veya bir kısmını keııebHlr yahut sözleşmeY1 feshedebll1r.,. 

Bankanın cari hesabın veya cari hesapların kesilmesi konusunda yapacağı ihbar hangtıerı hak
~ya.ınlmıssa, o· hesaı;ı veya hesa ları muaccel kılac terl.n.1n ıt çarl besap--borç kalıntıları
nın, vadeye bağlı kredi ta itlerinin dahi derhal ve tama.men ödenmesini gerektirecek, fakat carı he
sapların kesilmesi, Bankaca açıkça belirtilmedikçe Sözleşmenin de feshedildiği anlamına gelmeyecek
tir. 

Bankaca cari hesap veya hesaplar kesildiği durumda, bunlarla Ug1U olarak kesilme anında Ban
ka alacağı, taız, komisyon, gider vergisi ve diğer hususlardan dolayı MOşterlnln Bankaya olan kalıntı 



, 
borç veya borçlarının tamamı kesilme haberinin tebliği ile birlikte Müşteri tarafından derhal Bankaya 
ödenecektir. Ana paraya mahs.uben Müşteriye makbuz verilmesi veya ekstre gönderilmesi halinde de 
Bankanın faiz talep hakkı saklıdır. 

· Müşteri lehine verilen teminat mektuplarının geri verilmesini \' linin resmen bildi-
rilmeslnln !';lli!'lanmasını her zaman istemek hak 

Bu durumda, müşteri lehine veya müşteri emriyle verilmiş olan vadeli ve vadesiz bütün teminat 
mektuplarını, -vadeleri gelmemiş olsa dahi- muhataplanndan geri alarak Bankaya vermeyi veya 
karşılıklaRIU komisyon ve masraflarıyla birlikte Bankadaki faizsiz bloke bir hesapta tutulmak üzere nak
den ödemeyi, mtışterl kayıt&1z şartsız kabul eder. 

Gerek nakit ve gerekse teminat mektubu kredilerinde, güvence ve rehinlerin sağlamlığı veya te
minat mektuplarının ve güvence olarak Bankaya vertıen senetlerin vadelerinin gelmemiş olması yahut 
tahsil ve geri alınmamış bulunması, yukarıda belirtilen müşteri yükümlülüğü ve Banka yetkiAJerlne 
mani teşkil etmez. 

Müşterlnln, Bankaca kesilen cari hesap veya hesaplarının borç kalıntılannın tamamen ödenmesi 
yahut teminat mektuplarının geri verilmesi halindede bu sözleşme aynen devam edecek, ancak borç ka- -
lıntılarının tamamen ödenmesi veya temin.at mektuplarının geri verilmesi Bankanın saklı tuttuğu 
sözleşmeyi tesih hakkım kullanmasına hiç bir şekilde engel olmayacaktır. 

B) Müıterlnln Borçlar Tamamen Ödenmesine Kadar Olan Yükümlülükleri : 

Müşteri, kredi hesaplarının kesilmesinden veya sözleşmenin feshinden sonra borç kalıntılarının 
tamamı ödeninceye kadar mektupların geri verilmesine, nakde dönüşen teminat mektuplarının bedel
lerinin tahsillne kadar, faiz, komisyon, ,ıider verglsi, masraf ve diğer hususların. kredinin kesllmesi veya 
~özleşmenin feshi anında geçerli olan koşullar dairesinde işlemeye devam edeceğini, temerrilt faiz ora-
nının < % ............ ) olduğunu, carı faiz oranı temerrüt faizinden daha yüksek ise, hesaplamada cari faiz 
oranının esas alınmasını kabul eder. 

Müşteri; ihracat kredileri, orta vadell krediler gibi faiz bakımından ayncalıklı kredilerin özel
liklerinin ve ayrıcalık uygulamasını gerektiren koşullann ortadan kalkması ve bu sözleşmenin 29. mad
desinde belirtilen taliki şarta bağlı borcun doğması halinde Teya ayrıcalıklı kredilerin faiz, komisyon, 
vergi ve masraflannı belirli bir günde tasfiyesi gereken bölümlerini veya vadesi gelen kredi taksltle
rinJ tahakkuk veya vade tarihlnden itibaren 7 gün içinde nakden veya Bankaca kabul edilecek diğer 
bir h~abından yatırmadığı takdirde, Bankanın herhangi bir yazılı ihtar ve ihbarına gerek kalmaksı-
zın vadesinde ödemediği faiz, komisyon, vergi ve masraflar, kredi ölümleri ve taksitleri için <% ......... ) · 
oranındaki temerrilt falzin1 veya uzun vadeli krediler için saptanmış azami oranlar bu temerrüt fai
zinin Ustünde ise, bu oranlar üzerinden hesap edilecek faizi ödemeyi kabul eder 

C> Bankanın Her Zaman Ko~turmar,ı Başlama ve Önlem btepıe Yetkisi : 

Kredi menkul veya gayrimenkul rehinle sağlanmış veya güvence olarak verilmiş olan senetlerin 
henüz vadeleri gelmemiş yahut teminat mektupları geri verilmemiş bile olsa, Banka her zaman ala
cağının kısmen veya tamamen muaccellyet kazanması halinde .rehnin paraya çevrilme~'! yoluyla ta
kibe geçmeden de Müşteriye karşı haciz yoluyla veya mas yolu ile takibe geçebilir. Ayrıca Banka muac
cel olsun· veya 'olmasın, her türülU alacatı için ihtiyati haciz veya lhtiyatr-tedblr karan alabilir ve uy
gulayabilir. Müşterinin bu hususta hiç b1r itirazı olmayacaktır. 

D) Banka Defterlerinin Delll Olacağı : 

Müşteri, Banka ile arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda Banka defter ve belgelerindeki 
kayıtların deIU olacağım, bunlara itiraz etmeyeceğini kabu.ı eder. 

El Bankanın Gü-rencelerl Dilediği KoşQ!larJa Satma Yetkisi : 

Banka kendisine rehnedllmlş bulunan menkulleri, değerleri ve diğer her türlü güvenceleri istediği 
zaman ve yerde ve dilediği fiyatla satmaya yetkll1 olup, bu yilzden doğacak bütün hak ve iddiaların 
dan önceden vazgeçtiğini ve Bankayı ibra eylediğini müşteri kabul ve taahhüt eder. · 

Bankanın, üzerinde hapis hakkı bulunan menkuller ve diğer değerler üzerinde de birinci fıkrada 
belirtUen yetkileri vardır. 

FAİZ, KO:\IİSYOS, \'ERGİ VE MASRAFL.\RI : 

!\ladde : 5 - Müşteriye ihbarda bulunmaksızın Banka, işbu sözleşme" gereğince açılacak kredi 
ve hesaplar ile birlikte diğer her türlü kredi ve güvencelere yetkll1 merciler tarafından saptanan veya 
sonradan değiştirilecek olan en yüksek oran veya tutarları geçmemek koşuluyla Bankanın bellrleyece
ği yahut faiz hadlerinln serbeı.t bırakılması hallnde Bankanın tesbit ettiği ve edeceği oranlarda faiz, ko
misyon <muhabir, akredlttf ve teminat mektubu komisyonu dahil). Ucret' (ekspertiz, tetkik kontrol. 
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muharaza. ve diğer na.m.Iarl& bellrtllecek tam ücretler) ve gider verglsl u7gutayacaktır. MUıterlnJn Ue-

. rlde bu yönden hJçbtr iddia, itiraz ve şlklyet hakkı olmayacaktır. Ticari senetler, hisse seneUetl ve 
tahvillerin flzerlerlnde yazılı değerleri !le, dlğer güvencelerin ekspertiz değeri üzerinden veya yürür
lükteki yasalara uygun diğer ıeklllerde hesaplanacak her türlü komisyonlar ve gider vergileri nakden 
veya hesabcn mQştertden peşinen tahsil edilecektir. Alınan veya tahakkuk ettır1len komisyon ve ıider 
\·ergllerl, hiçbir nedenle müşterl:;e iade edilmeyecektir. 

Bu sözleşmeye dayanan kredi ve he~'8plara birleşik faiz yürtıtUJUr. Faizler her yıl 31 Mart. 30 
Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık tarihlerinde ta~akkuk ettirilerek müşteri hesabına borç kaydedlltr. 

A lacak kredilerden. mtlşter 
çl,rllen paralarda t@vdl1n veya 

Ayrıca, müşteri bu kredi sözleşmesini ve bu nedenle verilen veya verllecek her türlO g(l\"encelerle 
ilgili işlemlerin gerektirdiği ve gerektireceği her tOrlü masrafların ve halen mevcut veya ııerlde konu
lacak her türlü vergt, resım. harçlarla tarh ed!Iecek cezalarının. sJgorta, prlm ve masraflarının, pro
testo masraflannm, bunlarda meydana gelecek artışların kendisine ait olacağını, bunları nakden veya 
hesaben ödemeyi şimdiden kabul eder. 

Banka; müşterlnln işbu Genel Kredi Sözleşmesindeki adresine her !alz tahakkuk dönenılnl izleyen 
ilk 15 gün lçlode blr hesap özeti gönderir. Müşteri falZ tahakkuk dönemini lzleyen ve hesap özeti gön
cerme dönem! olarak kabul edllen tik 15 günden sonraki, Jklncl 15 gün itinde noter aracılığı Ue Banka
dan tstediğ1n1 lspat etmedikçe hesap özetlnl almış ~e lçlndekllerl kabul etmiş sayılır. 

Bankaca, müşteriye teblll edilecek hesap özetlerine, müşteri bunları aldığı tarihten itibaren on 
. beşgün içinde noter aracılığı Ue itirazda bulunmazsa,ytne bu özetlerin kapsamını kabul etmiş sayılır. . 

Müşteri, senetlerin bankanın şubesi bulunmayan yörelerdeki bankalara tahsll için gönderilmesi 
halinde. aracı Bankaya ödenecek komisyon, masraf ve gJder vergllertnln de tarafından karşılanacağını 
taahhOt eder. 

AVUKATLIK 'OCRE'l1; DAVA VE İCRA MASRAFLARI İLE CEZA VE TEVKİF E\·LERİ HARÇ
LAR'.C'.IN MCŞTERİ TARAFDı"DA.~ ÖDENMESİ : 

Madde : 6 - Gerek bu sözleşmeden, gerek her ne nitelikte olursa olsun, her türlü he&aplar, se
netler. tenıinat mektuplan ve taahhütlerden dolayı MfJşter1n1n Bankaya borçlu bulunduğu tutarların 
tahsili hususunda Banka, Milştert aleyhine dava açmak veya !cra ve İflas Kanunu hükümlerine uygıın 
olarak icra kovuşturmasına başvurmak &uretlyle alacağını Müşteriden tahsil etnıek zorunda kalırsa. bu 
konuda. yasala.rda yer alsın veya almasın. takdiri Bankaya ait olmak üzere yapılacak her tOrUl masraf
ların ödenmesinden başta. tarifenin en yüksek haddine g6re aVUkatlık Ucretını. Bankanın tendi avu
katına daha fazla ücret ödemesi hallnde aradaki farkı ödemeyi Müşteri taahhüt eder. Bu husuıtakt iti
raz hakkından önceden vazgeçmiş olduğunu beyan eder. 

1cra kovuşturması zorunluluğu doğduğu durumda, müşteri ceza ve tevkif evleri harcını da öde
meyi taahhüt eder. 

KREDtvtv ÇEK ÇEKME SURET1YLE KULLA.,'DffllLMASI : 

- Madde : 7 - Banka bu krediyi tamamen veya kısmen çek keşidesl suretiyle kullandırıp kullan
dırma.makta özgürdür. Bankanın çek keşideslne 1zin vermesi halinde kredi, aksi kararlaştırılmadıkça 
Banka tarafından verileek çek karnebi Ue kullanılacaktır. 

Banka bu kredJyt kısmen veya tamamen ku!Jandırmama. krediyi durdurma veya kredl llmftıni 
azaltma yet.kisini kullandığı durumda, müşteri kendisine yapılacak ihbardan başlayarak blldlrilecek 
hususlara aynen uymr.k zorundadır. Müşterinin buna aylan hareketi karşılıksız çek keş!desı sayılacak 
\'e bu ytlzden Bankanın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 

Ayrıca, Bankaca bu :yüzden QçüncU kişllere ödenmek zorunda kalınacak tutarların tamamının 
Bankaya karşı borcu olaca.tını da müşteri şimdiden kabul eder. 

Çekin ödenmesi sırasında Banka hamil veya Jehdarın kimllğinl araştırmağa yetkUJ olmakla btr
Ukte buna zorunlu değlldlr. ~a çeklerin bedeller:tnı, cekln şahte veya tabrır edl)rols yahut himllce 
belgelerin tahrif edilmiş olmasıyla ilgilenme lzln mü terinin hesabına ziminet eçecek, keza çek kar
!t__eslnJn saklanma.<-ıpdao ve lı veya imzasız ceklerfn .\!Ybından ötürü her tür'rUsörumluluk MUş
teri:,e alt olacak, Bankanın bu çeklert ödemesi halinde dahi, çek bedelleri mtış'terl hesabına zimmet 
kaydedilecektir. Çekin Banka tarafından her türlü ödenmesinde Ban.ta ancak ağır kusurundan sorum 
ıu tutulabilecek ve ağır kusurun fsbatı müşteriye alt olacaktır. Banka çeki veya lehdarın hilviyetınl 
şüphe!t görd(lğQ durumda ödemeyi yapmamaya yetkUidlr. 



Banka çek karnelerinin her zaman geri verilmesini Müşteridtn isteyebileceği gibi, Mtışterl de çek 
karnelerini, kullanılamayacak olmalan halinde veya hesabın kesllmesinde, Bankaya geri verecektir. 

MQ§terl gerek kendi emrine, gerekse Oçüncü şahıslar namına ve Banka Şubeleri tızertne keşide 
çeki verilmesi ~tembıde bulunduğu durumda, Bankaca düzenlenecek keşide çeklerinl, herhangi bir 
şahıs aracı.l!ğı olmadan tesllm alacağını, kendi veya namına çek tanzim edilen şahsın rızası dışında 
herhangi bir şekllde elden Çlı-.m çekleri, aldığı Şube 11e ödemeyi yapacak kar§l Şubeye gecikmeye yer 
,·ermeks1z1n en sert araç ile blldlreceğinl, gerek bu çeklerin iyt sakJanmamMı veya iradesi dışında el
den çıkması, gerekse bu hususları yukarıda adı geçen Şubelere geç blldlrilmesı veya hiç bildirmemesi 
halinde her ttırlü sorumluluğun kendisine alt olacağını ve bu yüzden Baruta herhangi bir şekilde 
zarara utrar veya ödemede bulunursa, bu zaran veya ödemeyt gayrt kabllt rilcu olarak peşinen kabul 
l"e Bankayı bu hususta tamamıyla ibra edeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. 

KRD>lNIN VEKİL TARAFTh'DAN KULLA.~Dlllll.MASI KOŞULLARI : 

Madde : 8 - Banka bir ,•ekil aracılığıyla kredinin ·tullandınlmasım kabul ettiği durumda, Müş
terinin vekil veya vek:1llerirun adlarını yazılı Bankaya bildirmesi zorunludur. Şu kadar ki, Bankanın 
Müşteriyi tem.sile yetkili olduğunu usulüne uygun belgelerle belgeleyen kimselerle de bu sözleşmeyle 
llg111 işlemleri yapmak hakkı saklıdır. 

Müşteri, vekaletin sona erdtrlldiğlnln kendisi veya ölümü halinde mirasçıları tarafından yazılı 
olarak Bankaya blJdirmediği sürece, vekil tarafından yapılan işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. 
Banka, veWetnamenln tahrif edUmesinden veya sahteliğinden öttirü Müşterinin uğradığı zararlardan 
da sorumlu değildir. 

l\fCŞTERt TARAFINDA~ YAPILAC.~K HAVALELER : 

Madde : 9 - Müşterice bu krediye dayanarak açılan cari h~plarına borç yazılmak veya diğer 

alacakları ile mahsup edllrnek suretiyle havale emrl verildiği durumda, her defasında havale emrinde 
havale lehdannı, tutannı, ne suretle · ıra edUeceğint gösterecektir. 

-
Müşterinin, verdlği havaleler için lehdara mektup gönderllmesl lle llg1ll isteğinin yerine getlrll-

mesi Banka için bir mrunluluk l!ade etmeyecek ve davetin yapılması dahi bunun Bankaca kabul ve 
taahhüt edlldlii anlamını taşımayacaktır. 

Aynca, havale emirleri için, Banka tarafından yazılan mektupların postada kaybolmasından. 
telgraf yanlışlaklanndan ve diğer gecikmelerden ötürü de Banka hiç bir şekilde sorumlu tutulamaya
caktır. 

Havale bedellerinln lehdara ödenmesi halinde Bankanın sorumluluğu kesinlikle son bulacağı 

gibi. bu havalelerin lebdarların borcu için haczi ve haczen tahsili halinde dahi. Müşterinin Bankaya 
ve muhabirlerine k&111 hiç bir hakkı doğmayacak, Banka ve muhabirleri bu yüzden sorumlu tutula-
mayacaktır. · 

il - Gtvl:NCELERLE İLGİLİ Ht~KtiMLER: 

KRED~-ıs Gt'VEsCE KARŞILIÖI KULLAXDIRIL'IASI 

Madde : 10 - Banka, bu krediyi kısmen veya tamamen uygun göreceği her tü.t.Ul gü~. özel-
ilkle ticari senet, emtia ve emtiayı temsil eden belgeler ve diğer menkul mallar, hisse senedi veiii?r-:---
vil, hazine bonosu.. ... n . hazine_k~f~letine sahip bonolar, nakit . ve -alacak rehiii, -alacak temlik(. kefalet 
karşılığı, gayrimenkul ipoteti. bank"a ·kontgarariüsi, akredltiflerde aynca konşimentonun güvence· amır-: 
cıyla Banka adına d02enlenmesi veya cirosu yahut teml1.k1 yoluyla lmllandırılabllir. Kredinin birden 
fazla cari hesap şeklinde kullandırılması halinde, Banka dilerse her cari hesap için bir vey:ı birden · 
çok güvence veya güvenceler ~t.eyebilir. Şu kadar ki, bu durumda gü,enceler. Mü~tcrlnin Bankaya olan 
borçlarının tamamının karşılığını oluşturur. 

Banka, bu kredi Jçfn dllecUği zaman birden fazla güvence türlerinin birlikte gösterilmesini. gü
vencelerin değiştirimesinl, yeni veya ek gü\'ence yahut Bankanın saptayacağı tutarda nakden ,·erilme-
sini isteyebilir. • 

Her ne sebepten olurı.a oısun Milşterlden alacağı bulunduğu sürece Banka, Milşterln!n güvence
lerin kısmen veya tamamen geri verilmesi isteğini kabul edip etmemekte serbesttir. 

Müşteri istenen güvenceleri, Bankaca saptanan koşul ve şekillerde ve kredi limitine göre Ban
kanın dllMiği zaman değiştlreblleceği marj içinde ve göstereeeğl sürede tesis ttmek veya Bankaya 
vermek zorundadır. Gtıvencelerle akreditif konusu malların, gerek yolda · bulunduğu gerek gümrük ve 
transit depolarında veya dlğer depolarda kaldığı sürece uğrayablleeeği her türlü basar, kayıplarla bun
lıula ilgill masraflar ve btıyUk ve kOçük avaryadan ve kurtarmadan ileri gelebilecek her türlü r.o
nuçlar ve masraflar Müşteriye aittir. Banka kendisine verilen güvencelerden, akreditif konusu mal
lardan, akreditif ,·e belgelerle Ugll1 işlemlerden. bunların her türlü vasıta ile naklinden, saklanmasından, 



gerl verilmesinden ötflrü ancak ağır kusuru halinde sorumlu olup gerek zarann, gerekse a~ır kusu
run kanıtlanması MQştertye aittir. 

Banka, güvence karşılığı verilen kredilerde, bu güvencelerin Bankaca kabul edllebuır bir şekli
de tesis veya Bankaya verilmesinden sonra kullandırma hakkını saklı tutar. 

GCVESCELERt!li BA.,'KA..~L~ HER Ttl'RLtl' ALACAKLARINA KARŞILIK. TEŞKİL ET.!UESİ : 

Madde : 11 - Bu kredi sözleşmesine göre verilen veya verilecek olan güven,eler, bu güvence!erle 
ilgill olarak elde edilen her türlü haklar ve alacaklar, akreditif konusu mallar, Bankanın Merkez veya 
Şubelerinden herhangi blrln1n her ne yönde olursa olsun mevcut ve Uerlde doğabilecek vadesi gelmiş 
veya gelmemJş bütün alacaklanı;un. ve verilen teminat mektuplanrun da güvenceslnl oluşturur. Bun
lardan senet tahsill, hisse senetleri karşılığının verilmesi ve tahvillerin itfası, kuponların tahs1ll, re
hln1erln paraya çevrllmesl, sigorta tazminatı, kamulaştırma bedeU alınması şeklinde veya her ne şek.ilde 
olursa ohun elde edilecek bedellerin toplamı ve reh1nl1 hisse senetleri ve tahvlllerin yerini alan yeni 
senet ve tahviller de asıl güvenceler gibi ve aynı koşullarda Bankanın gUveneeslnl oluşturacak ve bun
lar tızerlnde Bankanın rebm hakkı devam edecektir. Müşteri, Bankanm bu güvenceleri veya bedelle
rini alacaklarından vadesi gelmiş olsun veya olmasın. herhangi birine veya bir kaçına uygun göreceği 
şekilde Müşteriye ihbarda bulunmadan mahsup veya bu kredi hesabına alacak kaydetmeye yetkm ol
duğunu kabul eder. 

MCŞTERINlıoıı BA.~KADAKİ HER rt'ltLtl ALACAK VE MEVDUATI -C-ZERİ:SDE BASKASIS RE-. 
HN VE HAPİS HAKKI : /' . 

Madde : 12 - Müşteriye aıı alacaklı cari hesaplara. bu sözleşmenin hükümlcrl, özellikle çek L:ul
lanma ,·e havale Ue llgll1 hQk:Omlerl uygulanacaktır. 

Müşterlnln Bankada mevcut veya . olabllecek her türlü alacağı, mevduat hesapları veya bloke 
hesaplan 11zerlnde Banka dolmuş ve bu sözleşmeden ve diğer nedenlerden doğacak alacatlan veya 
bloke edilmemiş, vadesi geimemtı yahut da iade olunmamış teminat mektuplan için rehin hakkına ve 
tahsil senetleri ve çekler tızerlnde de hapis hakkına sahip olup Banka bunlann bir bölümünü veya 
tamamını bloke hesaba alıp almamakta, bloke hesaplara faiz yürütOp yilrOtmemette ·ve faiz . oranını 
saptamakta serbesttir. 

Banka alacaklarından vadesi gelmJş olsun veya olmasın herhangi blrlnl veya heps1n1 müşteriye 
ihbarda bulunmadan, müşterlnln Bankadan oJan her tflrlO alacaklarıyla veya MUşteri hesabına Ban
kanın lehine tahsil ettiği veya edeceği çek bedelleriyle takas ve mahsup etmeye yetkilidir. 

Müıterı. lehine gelmlş olan havalelerin kend~1ne ihbarda bulunmadan önce de Ban.ta tarafm
dan Müşteri adına kabul ve hesabına alacak kaydedllxnesln1, havale tutan tızerlnde Bankanın rehin 
hakkının veya yukarıdaki esaslara göre mahsup yetklslnln bulunduğUnu kabul eder. 

Banka. Mll$teri tarafından kendisine. emaneten veya serbest depo suretiyle verilen emtıa ve7a em
tiayı temsil eden belgeler, hisse senetleri, tahviller ve bunların kuponlan ile diğer kıymetıı evrak Q2e

rlnde, Müşterlnln Banka ile olan her türlll işlemlerinden doğmUŞ ve doğacak borçlan için hapis ve yu
karıdaki esaslara göre mahsup hakkına sahiptir. 

SİGORTA: 

l\fa.dde : 13 - Banka bu sözleşme esaslan içinde tesis edllmesi ve verllmesi gerekli tüın güven
celerin Müşterlnln rehinli veya rehinsiz akt1flerin1n ve ithalat ve ihracat konusu emtiasının yangına. 
ta.suna rizikosuna ve Bankanın gerekil göreceği diğer her türJQ rlzikolara ve ola~anüstü hallere karşı, 
Banka lehine olarak ve Bankanın dilediği sigorta şirketine sigorta ettirllmeslnl ve daha önce sigorta 
yapılmış 1se buna alt poliçelerin Bankaya devredllmeslnl Müşteriden 1stiyebll1r. Banka. prim ve mas
raflan Müşteriye alt olmak üzere kendisi veya muhabir adına sigorta da yaptırabUir. Ancak bu yüzden 
Banka hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. 

Banka sigorta bedellnl ve bu bedele esas olacak değeri piyasa rayicini de göıönünde bulundura
rak saptamaya yetkilidir. Banka ancak alacağı tutannda bir bedele sigorta a.ktetmek hususunda tam 
~~rbestiye sahiptir. GOvencelerln tam değeri ile sigortalanması işi hiçbir yönüyle Bankaca Qstlenll
memtş olup, keza düşük ?>edelle sigorta edilmiş olması hallerinde de bu ytızden Müşteri, Bankaya 
karşı hiçbir iddiada bulunmayacak ve bu nedenlerle doğacak zararlar tamamen MUşterlye alt olacaktır . . 

Sigortaca Bank.aya. ödenecek prtm, komisyon v.s. gibi bedeller üzerinde hiçbir hakkı olmadığını 
Müşteri kabul eder. · 

Silreleri biten sigortalar da. bu madde esaslan içinde yenilenir. Sigorta sözleşmesinden doğan 
tazminatın ödenmesi doğrudan doğruya Bankaya yapılacak, tazminat Bankanın alacaklarını karşıla
maya yetmediği durumda açık kalan borç Müşteri tarafından derhal öd~necektir. 



Banka ile sigorta şirketinin kararlaştırdıklan tazminat tutarına Müşteri lUraz ettiği dununda, 
Müşteriye Bankaca uygun görülecek bir süre verllebillr. Bu süre içinde Müşteri tazminat tutarını Ban
kaya öderse, sigorta poliçesinden doğan haklar kendisine devredUlr. Aksa halde, Banka tazminat tuta
rını Sigorta Şirketinden tahsile yetklUdlr. 

Banka adına sigortalanmış bulunan menkul ve gayrimenkullerin hasara uğraması nedeniyle sigorta 
şl.rketleriyle doğabilecek her tür dava ve anlaşmazlıklann takibi ve sonuçlandınlması Bankaya yapı
lacak ve bu konudaki masratıaı- Müşteriye aıt olacaktır. Bu konuda doğacak bir anlaşmazbğın Banka 
ate;,ıh1ne sonuçlanması halinde Müşteri herhangi bir istemde bulunmayacağını kabul eder. 

TiCARi SENET TEMLİKİ \'E REJL.,._t : 

Madde : 14 - Müşteri, Bankanın istediği ve dilediği zaman isteyeceği tutarda ve nttellkte Ban
kaca kabul edilebilir ticari senetleri vermeyi taahhüt eder. Banka senetlerin diler::.-e rehnlni. dilerse 
güvence amacıyla temliklerınt istemeye yetkilldlr. 

Banka, her ne nedenle olursa olsun temlik veya terhin edilen ticari senetlerden herhangi birini 
kredi lllşldsi devam etsin etmesin vaktinde tahsile koyup koymamada, yasalar uyarınca alınması ge
rekli olabilecek komisyon ve masrafları tahsil edip etmemede, senetlerin vadesi sonunda ödenmemesi 
halinde protesto keşide ve tebliğinde, yasal işlem yapılmasında ve dava açılmasında tam bir serbestlye 
sahip olup, Bankanın bu l·etkilerlni kullanıp kullanmamasından ötürü, Müşteriye karşı hlı;blr sorumlu
luğu olmayacak, bu yüzden senede bağlı hakların zaman aşımına uğramasında Müşterinin Bankaya 
karşı herhangi bir istem hak~ı bulunmayacaktır. Banka bu yetkllennı, Müşteriye ihbarda bulunma
dan kullanabtUr. 

Ticari senetlerden dolayı borçlu olanlara karşı vadeden önce başvurma hakkının doğması ha
iinde, Banka bu hakkı kullanıp kullanmamakta ve bedelini derhal Müşteriden isteyip istememekte de 
serbesttir. 

Ticari senetlerdeki usub.ilzlük, sahteka.rlık, tahrifat ve benzeri hallerden dolayı Müşteri Bankaya 
karşı hiçbir hak iddiasında bulunamıyacak ve her tUrlü sorumluluk kendisine a\t olacaktır. Müşteri 

bu durumlarda senet bedellnl nakten ödemeğl veya sözkonusu senet yerine Bankanın katıul edeceği 

başka senetler vermeyi taahhüt eder. 

Ticari senet üzerine ödeme yasağı korunası halinde Bankanın hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi, 
ticari senetlerin kaybolması hallnde de Banka iptal davası açıp açmamakta serbe~tt!r. Müşteri kaybolan 
veya azerine ödeme yasağı konan senet bedelini derhal ve nakten Bankaya ödemeyi taahhüt eder. 

Müşterinin verdiği senetlerde, Müşteriden başka borçlu, ciranta, kem, aval, muhatap gibi borca 
ve senedin sorumluluğuna iştirak edenlerden herhangi biri borç ödemeyi keser, konkordato akteder. iflas 
eder, ölür, protesto edilir, imza inkAnnda bulunur veya Bankaca herhangi bir nedenle gerek görülürse 
senedin ve borcun vadesi gelmese dahi, Müşteri Uk istemde Bankaca kabul edilebilir başka senetler ve 
imzalar vermeyi veya menkul yahut gayrimenkul güvence göstermeyi veya Banka ulacağınm tamamını 
nakten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

Yerilecek senetlere ait komis-yonların hesabında verUlş günü başlangıç alınacaktır. Vadesinde 
ödenmeyen senetlerden yasalarda alınması olanaklı olan gecikme komisyonu Bankaya alt olacaktır. 
Bu komisyonun senet borçlusundan tahsil edilemiyen bölümü Müşteri tarafından Bankaya ödenecektir. 
Vadesinde ödenmeyen senetlerden ayrıca, senet bedellnin tahs111 veya yerine Bankaca kabul edileblllr 
senet verilinceye kadar geçecek süre lçln, hesaplanacak süre komu;yonu da, Müş~rl tarafından Ban
kaya ödenir. 

Banka, verilen ve verileceı: senetleri dilediği anda, dilediği banka veya kuruluşa reeskont ettlre
blllr. Banka senetlerin reeskontu içln gerekirse Müşteriden emtia rehni de isteyebilir. 

Reeskonta verilen senet tutarını. protesto veya ihbarname çekilmesine gerek olmaksızın senet 
hamlllne veya Bankaya ödemeğl, Müşteri taahhüt eder. Bu reeskont işlemine alt masraflar da müşte
riye ait olacaktır. 

Reeskonto verilen senetler do!ayısıyle T.C. Merkez Bankasının, .Müşterinin işletmesinde gerekli 
gördüğü her ttırlü incelemeleri yapmaya yetkili olduğunu. buna herhangi bir itirazmın bulunmadığını 
da Müşteri aynca taahhüt eder.· 

IDITİA, EMTİAYI TESLİM EDE:S BELGELER VE DH'.iER ME~KUL MALLARIX REHNİ : 

Madde : 15 - Müşteri, Bankanın istediği ve dilediği zaman isteyeceği tutarda ve nitelikte Ban
kaca kabul edllebllir emtiayı veya emtiayı temsil eden belgeleri ve diğer menkul mallan rehnetmeyi 
taahhüt eder. Banka dllerse emtiayı temsil eden belgelerin kendi adına düzenlenmesini veya kendisine 
temllklni taıep etmeğe de yetkllldlr. 

Rehnedilen veya emaneten verilen veya beyan edilen veya akreditif konusu olan emtianın ve 
diğer menkullerin cins, tür, ağırlık ve diğer niteliklerinin araştırılması ve saptanması hususunda Ban-



kanın herhangi bir zorunluluğu ,e bu yüzden Müşteriye karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Emtianın 
ve diğer menkullerin ister Bankanın depolarında isterse diğer yerlerde bulunm~1 veya nakil dolayı
sıyla, bunların kaybından veya hasara uğramasından veya yok olmasından veya malın nıtellğfne. 
özel bir ayıba veya fmallnln kusurlu bulunmasına bağlı olan hususlardan veya her tQrlü havanın tah
ribiyle yahut, doğa koşullarının etkisiyle veya zorunlu nedenlerden veya herhangi bir nedenden do
layı depoda uğrayacağı ağırlık kaybı, lfre verme, akma gibl durumlar ne her tOrlU değişiklikten do
layı Bankaya hiçbir şekilde sorumluluk gelmeyecek ve bu hususlardan dolayı çıkan anlaşmazlıklarda 
1sbat yükü Mtışteriye ait olacaktır. 

Banka, ayrıca Müşteri nam ve hesabına her ttırlü gümrtlk işlemlerini yapmaya. gümrük resmı \'e 
diğer vergi ve masrafları ödemek suretiyle malları gUmrflkten çekmeye yetkfüdir. 

Banka, rehinli ve gümrükte bulunan maııarı gUmrük antrepo ve ambarlarından kendi ambarla
rına veya diğer ambarlara dilediği araç il~ naklettırmeğe · de yetklll olacaktır. 

Emtia ve diğer menkuller ile IlgllJ her türlil ekl.pertiz, bilirkişi, kira, ardiye, gümrük, astarya, 
bekı;Uik ve nezaretçilik, aktarma, manlpulasyon, nakil. transbordman masraf ve Ocretlerlyle emtianın 
korunması için her türlü masraflar Müşteriye aittir. 

Bankanın izniyle, aktarma ve işleme faal!yetlerl, zarar ve ziyanı kendisine alt olmak Qzere Müş
teri tarafından yapılacaktır. 

Banka emtiayı temsil eden akreditifle veya diğer hallerle ilgili belgeleri genel ve özel kayıt \·e 
koşullardan, ttira.zt kayıtlardan, belgelerin usulüne uygun olmamasından, belgelerdeki kayıtların ger
çeğe aykırı olmasından, emtianın gerek tutar gerek cins, nitelik, ambalaj ve diğer hususlar bakımından 
belı;:elerdeki kayıtlara veya M~terinin satıcıya verdiği siparişteki koşullara uygun olmamasından, em
tianın gönderilmesinden önce ve sonra bulunduğu yerlerde herhangi bir ı,uretle hasara uğramasından. 
eksik çıkmasından da sorumlu değ1ldir. Belgelerdeki kayıtlar ııe emtianın nicelik ve niteıı~ı arasında 
bir !ark çıkması halinde Müşteri bu farkın mevcudiyeti hakkında yalnız Bankanın sözünü ve beyanmı 
tek delll olarak kabul etmeği ve bu !arktan doğacak sonuçları üzerine almayı ve yerine getirmeyi kabul 
eder. 

Banka yükleyici veya üçüncü şahısların mııerinden, nakllyeclierle sigortacıların ödeme kabiliye
tinden sorumlu değildir. Müşterinin satıcı ve yükleyici veya üçüncü şahıslarla olabilecek her tOrlfl an
laşmazlıklarından dolayı Bankaya hiçbir sorumluluk gelmeyecektir. 

Müşteri, emtiayı temsn eden belgeler üzerine, Bankanın ve muhabirinin yapacağı ödemelerden 
dolayı Banka için doğabilecek herhangi bir alacağı veya zararı Bankanın llk isteği 1lzerlne derhal 
ödemeli taahhüt eder. 

Eıntla, Altın, Hisse Senedi, 
Tahvil Cins ve Nltelftl 

Ölçüsü 'VıerJndeld 'Oıerlnde yazılı ve7a 
Adedi J\-Iarkası Blrlınl Tutan Kupon Adedi tahmini deleri Ura 

No. 

... 

1 
····ı 

1 

; 

Bu sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte Bankaya rehnedilen menkuller yukarıdaki tabloda gös
terllmiştlr. Bundan sonra rehnedllecek her türlü menkul değerler özel rehin bordroları ve buna ek
lenmesi zorunlu makbuzlar, ilmuhaberler, faturalar gibi belgelerde: senetler, Müşteri tarafından veri
lecek bordro ve senet tevdi mektuplarında; mevduat, nakit. alacağın temlik! ise Müşteri tarafından ve
rilecek rehin, blokaj, de\·tr ve temlik taahhtltnamelerinde gösterııecektlr. 

nıssE SE.-ıı-EDt VE TAHVİL REHNİ : 

Madde : 16 - M1lşteri llankanın istediği ve dUediğl zaman fsteyecett!.· nitelik ve nitelikte. Ban
kaca kabul edilebiUr hisse senetleri ve tahvllJeri rehnetmeğl kabul eder. 

Bankanın hisse senetleri ve tahvlller ilzerindeki rehin hakkı; bu senetlerin sağladığı bütün hak
ları. alacakları, teferruatını, vadeı.1 gelmiş \·e gelecek olan !alzlerlni, hisse senedi temerrütlerini, yeni 
hisse senedi almağa llişkin hakkını ve diğer imtJyazlannı da kapsar. 



Banka, rehinli hisse seneııerinln ve tahvlllerın kuponlannın vadesi geldi~l durumda, bu kupc•n
ıarı vadeden gerekil göreceği gün kadar önce keserek Bankanın saptayacağı blr komisyon karşılığın
da tahsil etme yetkisine sahiptir. Banka, karşılığı ödenen bütün h~-e senetlerinin ve ıtra ed!Jen tah
villerin bedelini dahi kendisinin saptayacağı bir komisyon karşılığında tahsil etme:,e yetkilidir. 

Müşteri. rehnedllen hisse senetleri ve tahviller dolayısıyle şirket genel kurullarında oy kullanır
ken, Bankanın yararına harekeı etmeyi, aksi durumda bu yüzden Bankanın doğacak her türlü zararla
rını karşılamayı kabul ve taahhüt eder. 

Müşteri, rehin olarak verdiği her türlü hisse senetleri ve tahvillerden ötürü sahip olduğu hakları 
korumak için gerekli bütüiı gtrlşimlerin kendi tarafından yapılacağı kabul ve bu Iüzden Bankayı her 
tilrlü sorumluluktan ibra eder. 

Banka hiçbir zorunluluğu bulunmamak ve bu yüzden hiçbir şekilde soramluluk altına girmemekle 
beraber dilerse rehnin değerini korumak için uygun göreceği bütün önlemleri almağa, örneğin bedel
leri tamamen ödenmemiş hisse senetleri bedeline mahsubı!n ödenmesi gerekli tutan ödemeyi, yeni hisse 
senetlerini öncelikle satın alıİıa hakkını kullanmayı, hlss~ senetleri ve tahvllleri başabaşın altında öde
me olasılığından doğabilecek zaıarlara karşı sigorta ettirmeye, rehncdllen değerleri gerekli görürse 
damgalattırmaya ve pullatmaya bunların tamamen veya kısmen geri verilen bedellerini tahsile ge
çici belgeleri hisse senetleriyle veya hisse senetlerini diğer hisse senetleriyle veya tahvilleri hisse se
netleriyle değiştirmeye ve yapılan masrafları Müşterinin hesabına borç kaydettirmeye yetkiUdir. 

KF.FALET : 

!\fadde : 17 - Bu sözleşmenin sonunda imzası bulunan kem veya kemler, Bankaya Müşterinin 
bu kredi sözleşmesinden ötünl veya heme sebeple olursa olsun gerek yalnız olarak, gerekse diğer ki
şilerle birlikte borçlandığı ve borçlanacağı tutarları aşağıda imza bölümünde belirtilen tutara kadar. 
müşterek borçlu ve müteselsil kefll olarak tekeffül eder. Kefalet miktarına ana paı-anın faizi, ana para 
ve akdi faizler için hesaplanacak temerrüt faizi, her türlü komisyon, ücret, masraflar ile gider vergi.si 
ve vekıllet. ücreti eklenecek, kefilin sorumluluğu bütün bu hususlan kapsayacaktır . . 

Kem, Borçlar Kanununun 490. maddesinde kendisine tanınan haklardan vazgeçer ve Banka ala
cağı için işlemiş ve işleyecek faizlerin tamamından sorumluluğu kabul eder. Kem, Borçlar Kanununun 
493. ve 494. maddelerinde kendisine tanınmış ol:ln kefaletten kurtulma olanağını veren haklardan vaz
geçer ve bu maddelere dayanarak Bankaya karşı hiçbir istekte bulunmamayı kabul eder. 

Kem, borcun Müşteri için herne .sebeple olursa olr.un muaccel olması halinde kendisine herhangi 
bir ihbarda bulunmaksızın kefalet borcunun da muaccel olacağını kabul eder. 

Kem, Borçlar Kanununun 502. maddesinde. kendisine tanınan haktan vazgeçer ve Müşterinin if
lası, konkordato istemi veya mirasının heme şekilde olursa olsun tasfiyesi halinde mas masasına. 

konkordato komiserine, tasfiye memurlarına her türlQ kaydı kendisi yaptırmayı taahhüt ve Bankanın 
da bu konularda yetklll olmakla beraber bu yüzden hiçbir sorumluluğu bulunmadıgmı kabul eder. -

Kefil, İcra ve İflas Kanununun 295. maddesindeki hakkından vazgeçer ve Bankanın Müşteri için 
yapılan konkordatoyu uygun. görmesi halinde de kendisine herhangi bir ihbarda bulunmadan da 
kefalet sorumluluğunun aynen devam edeceğini kabul- eder. 

Kefil, alacağın veya kefaletin sağlanması için hangi tarihte olursa olsun verilmiş güvenceler 
bulunsa bile bunların satışını istemekten vazgeçtiğini, muaccel olur olmaz borcu derhal ödeyeceg!r..i 
taahhüt eder. 

Banka kefil olunan borçlar hakkında tam bir hareket serbestliğine sahip olup, kefilin bu yüzden 
durumunun ağırlaştığını ileri silrerek Bankaya karşı hiçbir iddia ve istek hakkı yoktur. Bankanın Müş
terinin taahhütlerini bir veya bir çok defa uzatması, borcu taksltlendirmesi, borç için verilmiş olan 
güvencelerin tamamen veya kw:nen Banka tarafından geri ı·erilmesi, fekkedllmesl, ibra edilmesi hal
lerinde de kefil bunları şimdiden uygun gördüğünü ve kefaletinin aynen de\·am edeceğini şimdiden 

kabul eder. 

Kefil, bu borç için başka kefillerin sözkonusu olması halinde, Bankanın dilediği durumda diğer 
kefillerden vazgeçmesini, diğer kefilleri veya mirasçılarını ibra etmesini kabul ve bu kefaletinin aynen 
devam edeceğini şimdiden kabul eder. 

Kefil, Banka Ue Müşteri arasındaki genel kredi sözleşmesinin kefaletin nltell~ine aykın olmayan 
maddelerinin tamamının kendi hakkında da aynen uygulanmasını, bu maddelerde yer alan hususlan 
aynen taahhüt ettiğini beyan ve kabul eder. 

Diğer Yerli ve Yabancı Bankaların kontrgarantislne dayanılarak kullandırılan kredilerde. 
kontrgarantıye aykırı bulunmayan kefalet hükümlerinin uygulanacağını Banka ve Müşteri kabul Pder. 



GAYRİMENKUL İPOTEGl 

Madde : 18 - Munzam veya asli güvepce olarak Müşteri t.ararından verilen lv<>teklerde oş:ığıdalri 
ıs~ların geçerll olacağını ve akit tablosundaki hususlann bu sözle§me hükümleri içinde sonuç doğu
r~cağını Mllşteri kabul ve taahhüt eder. 

Kısa vadeli krediler karşılı!tında munzam ipotek alınması halinde, Müşteri vadenin bitiminde 
borcunu ödemediği ve tasrıye etmediği durumda, Banka derhal ipoteğin paraya çevreilmeslni isteyebi-
lecektir. · -

Banka; kredinin kullan,lınası tarihinden itlbaren 4 ay sonra tahsilinde tehlike gördügü veya 
bu süre içinde olağanüstü hallerin meydana gelmesi halinde, tasfiye veya munzam ipotek gilvencesf 
isteminde bulunmaya ve Müşteri derhal bu i~temi yerine getirmeditl durumda. borcu faiz, masraf -ı·e 

gider vergisiyle birlikte muaccel kılarak yasal kovuşturmaya geçmeye yetkllld1r. 

Ziraat, sanayi (.turizm dahil), maden, enerji, baymdırhk, Uaştırma ve ihracat işleri ile ilgili kre
dilerle, Devlet İhale Yasasının veya özel şartnamelerinin hükümlerine göre resmi daire ve kuruluşlarla 
tkt1sad1 Devlet Teşekküllerine, banka ve şirketlere hitaben ihaleye çJ.kardıklan işler için ve Danıştay. 
Mahkemeler ve Vergi ve !cra Dairelerine hitaben bunlar tara!ından istenen konular için verilecek te
minat mektupları· karşılığı güvence olarak Müşteri veya üçüncü kişiler tarafından verilen ipotekler, 
herb1r1 için Bankaca saptanan ve akit tablosuna geçlrtımesı tsteneebilecek özel koşullara da tabi ola
caktır. 

İpotek edilen veya bu sözleşmenin lmza&ı tarihinden ıtlbaren bir ay içerisinde ipotek edilmesi 
Müşteri tarafından taahhUt edilen gayrimenkuller şunlardır. 

f Potek Edilen Gayrimenkuller · 

Kazasi Mevki Cinsi f Miktarı Der. 
Te Sırası 

İpoteğe dahil tesisler, demir- fapu, . Pafta, Ada.! 
baş, makJna ve aletler De Parsel, Cilt ve 1 

diğer tl'rl'rnınt n mütemmim Sayfa No. Jarı 
cüzlerin açıklanması 

···•··--" •• . . . 

Müşteri ipotek konusu gayrimenkullerin tamamını veya bir kısmını bu sözleşmenin imzalanması 
tarihinden başlayarak. Bankanın bilgi ve onayı olmaksızın bir seneden faıla süre Ue kiralamamayı, 
bunların üzerinde değerlerini düşürücü bir tasarruf ve harekette bulunmamayı kabul ve taahhtıt eder. 
Ayrıca, bu hususların akit tablosuna konulması ve tesclllnl de MUşterl şimdiden kabul eder. Bu gayrı.:. 
menkullerin tamamına veya bir kısmına ait istihkak davası veya müdahale yahut çekişmeleri ve mül
kiyetin sona ermesini zorunlu kılan fesat ve butlan nedenlerini veya bunlar üzerinde evvelce kurulmuş 
herhangi bir mükellefiyeti veya intifa yahut irtifak haklannı Bankadan gizlememeyi Müşteri) taah
hfJt eder. 

Bankaya ipotekl1 gayrimenkuller üzerine sonradan yapılacak binalarla tüm gayrimenkullere monte 
edilecek tüm maklnalar, alet, edevat, teçhizat, tesisat ve bunların yedek parçalarının ipoteğin kapsa
mına alınmasını teminen gerekU yasal rormllliteleri zamanında ve noksansız bir şekilde yapmayı Müş
teri kabul ve taahhüt eder. 

Bu taahhüdün noksansız olarak yerine getirilip getirilmediğinin kontrolilne Banka yetkilidlr. Şa
yet yapılan bu kontrolde noksanlık ortaya çıkarsa Bankanın istemi üzerine bunların da ipoteğin kap
samına alınmasını sağlamayı Müşteri taahhüt eder. 

Medeni Kanunun 804. maddesi ile öngörülen hallerde, ipotekle sınırlandırılmış gayrimenkuller
den bir kısmı veya tamamı ilçüncü şahsa temlik veya taksim edilirse Banka, Müşteriye verdiği kredi
nin ödenmesini ve verdiği teminat mektuplarının iptal ve iadesini veya bedellerinin nakten. bloke ko
şuluyla Bankaya yatırılmasını isteme hakkına sahip olup, bu iı,tem Milşterl tarafından koşulsuz ve 
itirazsız olarak yerine getirilecektir. 

Bu sözleşmede yazılı hükümlerin herhangi birine Müşteri uymadığı dunımda Banka, protesto ke
. şidesıne, hüküm 1st1hsal1ne ve yasal işleme gerek kalmadan alacağını muaccel kılınmış sayarak : 

- Bu sözleşme hükümleri içinde munzam veya asıı güvence gösterilen gayrimenkullerin paraya 
çevrilmesini istemeye, 
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.:_ Bu gayrimenkuller satılm_az veya borcun masra!larıyla birlikte tamamını karşılayamazsa Müş

terinin diğer menkul ve gayrimenkullerine saır hak ve alacaklarına da aynı zamanda müracaata, 

- Yahut daha önce veya aynı :zamanda .Müşterinin diğer menkul ve gayrimenkuller ııe hak ve 
alac:ıklarına .da müracaata yetkili olup, Müşteri şimdiden bunları kabul ve taahhüt eder. 

Banl:aya güvence olarak verilen ipoteğin temin ettiği Banka alacağının, Medeni Kanunun 790. 
maddesi uyarınca bellrleneı:ci'.,:nl, ana paraya tah~il anına kadar tahakkuk ettiriİecek faiz, komisyon. 
ücret, gider vergisi ve ber türlü masrafların ilavesiyle bulunacak Banka alacağının ipotek miktarını aşan 
kısmında ipotekli gayrimenkulün satış bedelinden mahsubunu istemeye Bankanın yetklll oldu~unu 
Müşteri kayıtsız şartsız şimdiden .kabul ve yasal haklarından feragat eder. 

İpotekli gayrimenkullerin tamamı veya bir kısmı üzerinde Medeni Kanunun 782. maddesi uya
rınca MUşterlnln tazminat alabileceği bir değer düşüklüğü meydana gelirse, bu tazminatın Bankanın 
bilgi ve onayı olmaksızın almamayı müşteri taahhüt eder. Banka isterse sözü edilen tazminatı vere
cek tarafdan Müşteri nanı ve hesab:na almaya ve vadesi gelmesede Müşteri borcuna mahsuba yetk!II 
olduğu gibi, açılan kredilerin tutarını da bu yüzden azaltabilecektir. 

İpotekll gayrimenkuller istimlak edildiği durı..mda. isti~lak bedelinin. aynen ipotekll gayrimenkul 
yerine geçmesini ve alt olduğu daireden Bankaca tahsilini ve tüm taahhüt ve borçlarına mahsubunu 
müşteri kabul ve taahhüt eder. 

!petekler birinci derece ve sırada tesis edilecektir. Bunun olanaksız olması hallnde, akit tablo
suna serbest dereceden otomatikman. yararlanma kaydını koydurmayı Müşteri koşulsuz kabul eder. 

İpotek alınan gayrimenkulün Medeni Kanun'un 804. maddesinde belirlenen değişikl!klere uğra
ması halinde, ipoteğin tamamının her parçaya aynen geçeceğini Müşteri şimdiden kabul ve taahhüt 
eder. 

111 - ÖZEL HCKOMLER : 

Müşteri bu sözleşmede yer alan her türlil taahhütlerinden aynen lwumlu tutulmakla beraber. 
aynca kredinin özelliğine göre aşağıdaki hususlardan da sorumlu olacaktır. 

TEMİSAT VE KEFALET l\lEKTL'PLARJ : 

~ladde : 19 - Müşteri ·teminat ve kefalet mektubu kredisini, her cera.sında ayrı bir istem mek
tubu ile Bankaya bildireceği ktştıer veya kuruluşlar lehine veya kendi lehine olarak devlet daire ve ku
ruluşları ve diğer gerçek ve tüzel kişilere hitaben, muhatapların dileyeceği koşullarla Bankaca d!lzenle
necek geçici teminat, kesin teminat. avans teminatı ve bütün özel ve resmi formüller dairesinde ha
zırlanacak diğer teminat mektupları almak suretiyle kullanacaktır. 

Verilen teminat mektubunun kapsadığı paralar Bankada Müşteri adına açılacak teminat mek
tupları kredisi hesabına borç yazılacak ve bunlardan iptal edilmek üzere Bank:ıya geri verilecek teminat 
mektuplan tutan aynı hesabın alacağına kaydedtlecektlr. 

Banka teminat mektuplarını kendi verebileceği gibi, başka bir bankaya da \'erdlreblllr. 

Resmi dairelere hitaben verilecek teminat mektupları Bakanlar Kurulunca kabul edllen şekilde 
süresiz, diğer gerçek ve tüzel kiştıere verilecek mektuplar ise bir sene~geçmernek k<>J.lllUYla. MUşterln!n 
istem mektubunda .. gerek göster~ceğl süre ile sınırlı olacaktır. "- . . . 

Müşterlnln istemi ve başvurması üzerine düzenlenip verilecek teminat mektuplarından doğabile
cek bütün sonuçlardan dolayı Bankaya karşı sorumlu ve borçlu olduğunu Müşteri kabul ve taahhüt eder: 

Verilecek teminat mektuplarının muhatapları tarafından yapılacak ilk istem üzerine, durumu 
Müşteriye ihbara veya iznini almaya zorunlu olmaksızın. :eanka bu kefaleti nedeniyle istenen parayı. 
Müşteri ad ve hesabına derhal, yasa yollarına başvurmağa yer bırakmaksızın ve teminat mektubunda 
yazılı olabilecek koşulun gerçekleşip gerçekleşmediğine, teminat mektubu tutarının niçin ve hangi ne
denlerle ve hangi borç için istenildiği hususlanna ve teminat mektubu lehdan !le muhatapları ara
sındaki sözleşmenin feshedilip edilmediğine, taahhüdün yerine getirilmemesindekl zorlayıcı neden ld· 
dialarına ve vadenin gelip gelmediğine bakmaksızın ödemeye yetkilldir. Müşteri bu husustaki. bütün 
hukuki itirazlarından şimdiden vazgeçer ve Bankayı bütün sonuçlan ile ibra eder. 

Bankanın ödeyeceği teminat mektubu bedellerini ve bu hususta yaptığı masrafları ödendikleri 
tarihten itibaren cari olan en yüksek faizi ve buna alt gider vergisiyle birltkte !lk istemde derhal iti
razsız Bankaya ödeyeceğini Müşteri kabul ve taahhüt eder. 

Müşteri tarafından verııecek yönerge veya alınacak önlemler nedeniyle Bankaca teminat mek
tubunun zamanında ödenmemesinden doğacak bütün sonuçlardan dolayı Bankaya karşı sorumlu ve 
borçlu olduğunu Müşteri kabul eder. ·· 

Bankanın. verdiği teminat mektuplarında Borçlar Kanununun 502. maddesi ile tanınan hak
lardan alacaklıya karşı feragata yetk1ll olduğunu ve bu yüzden Bankaya karşı hiçbir itiraz ve iddiada 
bulunmayacağını Müşteri beyan ve taahhüt eder. 



. ' \. Verilen teminat mektup tutarı ödenmemiş olsa dahi. keflllertn deılstırilme~i veya munzam ola-
rak yeter tutarda güvence gösterilmesi hususundaki Banka istemi, ,Müştep ıacaf:ndın geç!kmekslzln ve_ 
oyalamaksızın derhal yerine getırUecrktlt Müşteri bu taahhüdüno yerine rettunedıts dunımda vua 

bunun beklenmesi erek olmaksızın Bankaca görtılecek gerek üzerine Bankanın anlı 1steml.nln teb-
1 inden başlayarak an gün içerisinde ~e a e ve hhüt edııeo c4ı1.acı Baota ödemeı:e davet etroerolş _ 
ıl>lsa dahi> isteme göre kıŞMeD ve)ta tamamen Banka a atırmayı Mü teri taa . Müşterinin bu 
taahhüdünü yerine getirmemesi hal de Müşteri aleyhine Banka, yasal ve lcral kovuşt rmaya geç
meye ve gerektiğinde bu sözleşmeyt feshe ve ipotekli gayrimenkullerin, rehinll menkullerin ve diğer 
güvencelerin derhal paraya çevrilmesine veya bu yolların hepsine birden \·eya dilediğine başvurmaya 

yetkUldir. 

Verilen her teminat mektubu için o teminat mektubunun iptali veya Bankanın o kefalet.ten do
layı ibrasına kadar üç aylık devre için yetk111 merciler tarafından saptanan veya sonradan değiştirile
cek olan hadlerin en yükseğini geçmemek koşuluyla Banka tarafından saptanan oran üzerinden ko
misyon ve bu komisyonun gider vergisi ne resim ve masrarıan ödemeyi Müşteri kabul ve taahhflt eder. 

Her komisyon devresinin başı tam devre sayılır. Her devrenin başında gerçekleştlrllip Müşteri 

hesabına kayded1len veya nakten tahSil edllen komi~'Yon ve gider vergisini, teminat mektubunun bu 
devrenin bitiminden önce iptal edilmesi veya geri verilmesi hallnde dahi, Müşterinin hlı;bir şekilde is-
temeye hakkı yoktur. · 

Geçici teminat mektuplarına aıt komisyon oranlarının aylık olacağını ve mektubun bir aylık süre 
içerisinde geri verilmemesi halinde, sonraki üççer aylık devreler için tarifenin en yUkse.k haddlnl geç
memek üzere oranı Bankaca saptanacak kesin teminat mektupları tarifesinin uygulanacağını Müşteri 
kabul ve taahhüt eder. 

Tahakkuk ettirilecek teminat mektubu koınlsyonlannı herne nedenle olursa olsun zamanında 
Müşteri ödemediği durumda, tahakkuk tarihinden tahsil anına kadar işbu sözleşmenin 4/B ve S. mad
delerine göre en yüksek temerrüt faiz haddinin uygulanacağını ve buna IUşkin gider vergisi ve d:ğer 
munzam masrafları da birlikte ödemeyi Müşteri şimdiden kabul eder. 

NAKİT VE TEVDİAT KARŞnI(H İŞLEMLER: 
l\fadde : 20 - Bankanın açacağı vadeli 'veya carı hesap şeklindeki kredilerle, vereceği teminat 

mektuplarına karşılık olarak Müşterinin Bankaya vereceği nakit ve çeşitli türdeki mevduat hakkında 
aşağıdaki hükUmler uygulanacaktır. · 

Açılacak kred1nln tas!iyeslne veya verllecek mektubun iadesine kadar, nakit ve mevduat. Bankada 
bloke bir hesapta tutulacak, bu bloke hesaba faiz yürütüp yürütmemekte ve yürütülürse mevzuat uya
rınca oranının saptanmasında Banka serbest olacaktır. 

Banka dilediği zaman. 15 gün önceden Müşteriye ihbarda bulunmak koşuluyla, alacağının kısmen 
veya tamamen ödenmesini isteyebilir. Müşteri ödenmesi istenen tu~. ihbar müddeti içinde ödemeye 
zorunludur. Ancak, bu ödemeye davet ve borcun tamamen ödenınJş olması sözleşmesinin feshi ve he
sabın kesin ta~1tyesl nitellğinde olmayıp, sözleşme hükilmleri ve rehinler yine geçerliliğini koruyacak ,·e 
hesap bunlara dayanılarak tekrar işletilebilecektir: 

Hesabın kısmen veya tamamen tas!i}·esl hakkındaki Banka istemi ihbar ·suresi içinde Müşteri 
tarafından yerine getirilmediği durumda, Bankaya. rehinli nakit veya mevduatın yasal işleme ve hüküm 
istihsaline gerek kalmaksızın ·re'sen alacağına mahsuba Banka yetkilidir. Müşteri bu yolda hiçbir iddia
ve itirazda bulunmayacaktır. 

İSKONTO VE İŞTİRA KREDİSİ : 
~fadde : 21 - Banka, bu kredtnın tamamını veya bir kısmını Müşteriye Iskonto veya iştira kre

dh.i olarak kullandırmayı kabul ettiği durumda, Müşteri Bankaca kabul edlleblllr nitelikte ve tutarda 
ticari senedi, Bf\nkaya ~mllk cirosuyla devretmeyi taahhüt eder. 

Temlik cirosuna rağmen iskonto ve iştira edilen senetler kullandırılan kredinin bir güvencesi 
9!!!P, tahsllleri halinde bedelleri üzerinde Bankanın h!!_P_!.s hakkına sahip bulunduğunu, tahsil edileme
mesi halinde ~enet bedelini Bankanın llk isteminde hiçbir iddia ve Jtlrazda bulunmaksızın tarafından 
~z. komisyon, masraf ve bunlara 11!şkln gider vergisiyle birlikte ödeyeceğini Müşteri kabul ve taah
hüt eder. 

YATIRIM VE DO~ATL\1 KREDİSİ : 
l\fadde : 22 - Banka bu kredinin tamamını veya bir kısmını Müşteriye yatırını veya donatım 

k.redM olarak kullandırmayı kabul ettiği durumda, Müşteri aşağıdaki hususları da yerine getirmeyi 
taahhüt eder. 

A - Yatırım l'eya Donatım KredJsl Açılması re Proje : 

a - Kredi, Müşterinin Juıracatı veya genişleteceği veya modernleştirecq! teşebbüse ait !lnans
man konusunu oluşturan ve özel koşullarda gösterilen projenin mal \"e hizmetlerjnt sağlamakta tulla
mlablllr. 
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b - Projenin gerçekleşmesi için yapılacak inşaatın nitelikleri Bayındırlık Bakanlığının fenni 
şartlarına uygun olacaktır. 

c - Müşteri inşaatı, inşaata başlamadan önce vereceği bir ,1§ programına göl! ve gecikmeden 
yapacaktır. 

d - İnşaat sırasında c0ğlşikllk yapılması gerekirse, Banka dilerse keşif, hazırlık ve gerekçesi de 
açıklanmak &'Uretlyle önceden kendisinin izninin alınnıasmı isteyebl11r. 

e - İnşaata ait kÔşullar, bu inşaat ister Banka kredisiyle ister Müşterinin diğer kaynaklardan 
sağlayacağı para ile yapılsın, projeye giren tilm inşaatı kaplar. 

f - Müşteri Bankaya, tesisin kesin şekline göre düzenlen.::nlş ayrıntılı bir makina ve tesisat lis-
tesi ven ~ektir. · 

g -· Maklna ve tesisatta nicelik ve nitelik bakımından herhangi bir detlşiklik yapılması ge
rektiği durumda, Banka dilerse önceden kendi tznlnln alınma!.mı isteyebilir. 

h - Müşteri, aynça inşaat planlarını, keşi! örneğini, maklna yerleştirme plinını Bankaya vere
cektir. 

ı - Projenin sınırlama; genişletme veya ekleme tarzında veya herhangi bir şekilde Müşteri ta
rafından değlştl.rllmesinln istenmesi halinde önceden Banka onayının alınması gereklidir. 

J - Müşteri projenin uygulanmasını önleyecek veya geciktirecek her türlü olayı Bankaya derhal 
bildirecektir. Müşteri, projeyi uygun bir süre içinde sonuçlandırmakla yükümlüdür. 

k - Müşteri, Bankanın onayı olmadan. projeye giren gayrimenkulleri makina ve tesisleri ve 
projeden doğan haklarım başkalarına devir ve !erag edemez, kira ve ödünç veremez. başka bir yere 
taşıyamaz. 

1 - Bankanın yazılı izni olmaksızın MUşterl yeni yatırımlara. plasmanlara. orta ve uzun \·adell 
tU,ç blr borca gtı:emez.4 

B - Müşterinin Yatırım ve Donatım Projesi ile İlgili Yükümlülükler : 

Banka dilerse, Müşteriden teşebbüsün ayrıntılı prbjesini kendisine vererek ona}"lnın alınmasını 

ı~tlyebilir. Bu durumda Müşteri,· aşağıdaki belgeleri Bankanın onayına sunacaktır. 

a - İnşa edllecek fabrika binaları ile yardımcı ve ··ıdarl binalara ait 1/50 ölçilsilnde kat, cephe 
\'e kesit pl~nları. 

b - Bu planlara göre hazırlanmış kesin keşiflerin birer örneği, 

c - Kesin şekle göre hazırlanmış makina ve tesisata ait yerleşme planı. 
Müşteri ayrıntı projesi ile bu maddedeki diğer belgeleri Bankanın isteyeceği bir sure içinde 

Bankaya vermekle yükümlüdür. 

Bankanın lı.teği üzerine bu proje plan ve diğer evrakın onaylanması sırasında. sözleşmenin amaç
larına uygunluktan ile teknik bakımdan uygulama olanağı bulunup bulunmadığı da Bankaca incele
::ıeb111r. 

Müşteri projeyi. tedblrll bir taclr glbi uygulama. bu cümleden olarak ihtimam ve verlmllUk öl
ı;illerine göre sağlam idari, fenni ve mail ilkelere uygun olarak gerçekleştirecektir. 

Müşteri, kredi konusu:ı:rn oluşturan tesisin kurulması ve lşletilebilmest ~1rasında gereken uzman 
ve teknisyenleri çalıştırmayı kabul eder. 

Uzman kadrosunun ihtiyaca uygun olup olmadı~ı ve kullanılan uzmanların gereken nitelikle bu-
lunup bulunmadığını. Banka kontrola yetkilidir. 

Müşteri, Bar.kanın bu konularda yapacağı öğiltlemeieri dikkate almayı kabul eder. 

İŞLETME KREDİSİ : 

Madde : 23 - Banka bu kredinin tamamını veya bir bolümünü işletme kredisi olarak kullan
dırmayı kabul ettiği durumda Müşteri; 

a - Krediyi sadece ljletme sermayesJ gereksinmesine sarf ,·e tahsis etmeyi, · 
b - İşletmesinde birim maliyetlerini ve fiyatlarını düşürmek. malı:ı kalitesini yükseltmek ve 

standardlze etmek, satış hacmini artırmak, üretim kapasitesinden !aydalamna derecesini ve faaliyetin 
verimlilik oranını gereken düzeye yükseltmek prensiplerini olanaklı olan en yüksek düzeyde kovuştur
mayı ve uygulamayı, poliçelerini Bankanın istediği anda vermeyi, 
kabul Ye taahhüt eder. 



DÖ\1z TEVDİAT VEYA D.Ç.M. HESAPLARUıı"IN KREDİNİN KAYNAtINI. OLCŞTt"BMASJ : 

Madde : 24 - Banka. bu kredinin tamamını veya bir kısmını mQşterl tara tından .............. . 
............................................................... dan temin edllen ........................ karşılığı ....................... . 
TL. lık Döviz Tevdiat veya Dövize Çevrilebmr Türk Lirası Mevduat hesabı kaynağından kullandırdığı 
durumda, M;.~;,eri aşağıdaki hükümlere de uymayı kabul ve taahhüt eder. 

a - Krediyi. kredinin kaynağını oluşturan Döviz Tevdiat veya D.Ç.M. Hesaplarının geUşlne ve 
vadelerine paralel olarak parçalar halinde veya toptan kullandırmaya Banka yetkilidir. 

Her bir kredinin vadesi, krediyi karşılayan D.Ç.M. \"eya Döviz Tevdiat Hesabının Yadeslnden en 
_fazla 15 g Qn önce sona erecektir. 

b - Kredi hesabına. borç kaydedllen mtblağların \"alörü, D.Ç.M. veya Döviz Tevdiat Hesabının 
valörü ile aym olacaktır. 

c - Dövlz Tevr'iat ve Dövize Çevrllebilİr Mevduat hesabı nedeniyle dışarıya transfer edtlmesi ge
rekli mevduat faizi gözönünde bulundurularak Bankaya en az % 3 net gelir sağlayacak şek.ilde Mflşteri 
h~plarına faiz ve komisyon tahakkukuna Banka yetkilidir. Müşteri en az % 3 net geliri, kredinin tas
fiyesine kadar sağlamakla yükümlüdür. 

d - Kredilere ait faiz, komisyon ve sair masraflar üç aylık devreler sonunda gider vergisi He 
birlikte tahakkuk ettirilecek ve tahakkuku izleyen ay içinde müşteri tarafından Bankaya nakden öde
necektir. 

e) Müşteri, Bankanın izni olmadıkça vadeler dışında ana paranın tamamını veya blr kısmını 
ödeyemez. 

MUşterl böyle bir ödemede bulunmak istediğinde, durumu düşündüğü ödeme tarihinden 45 gün 
önce Bankaya bildirecektir. Banka Müşterinin önerisini kabul ·ettiği durumda, ödemenin özel koşullarını 
yazı ile Müşteriye duyuracaktır. 

f) Taksitlerden biri ııe, tahakkuk eden faiz, komisyon ve sair masraflar vadelerinde ödenmediği 
durumda, Müşteri lehine açılmış bütün kredllerl muaccel kılmaya Banka yetkllldir. Banka hesapları 
muaccel kıldığı durumda, kredlnln kaynağı olan Döviz Tevdiat ve D.Ç.M. hesaplarında kayıtlı meblağ
lann vadesinden önce lade~i sözkonusu ·olmayacaktır. 

g> Müşteri adına açılan kredilerin kullandırılması sırasında, saptanması Banka yetkisinde bulu
nan faiz ve komisyon oranlarında yetkili mercilerce indirim yapıldığı durumda, me,,cut kredllerirı der
hal tasfiyesini istemeye veya yeni durum dikkate alınarak Müşteri adına yeni bir kredi açıp açmaınay:ı 
Banka yetkilldir. 

h> Kredilerin kullandırılması sırasında yetkili mercilerce Döviz Tevdiat ve D.Ç.M. hesaplarının 
vadelerinden önce tastıyesi hus~unda bir karar alındığı durumda Banka bu karara uygun olarak kre
dilerin derhal tasfiyesini, müşteriden istemeye yetkilidir. 

ı> Kredinin kaynağını oluşturan dövizlerin, Bankaya geliş tarihindeki kurlarında, daha sonraki 
tarihlerde yetkili mercilerce bir indirim yapıldığı ve bu nedenle de Bankaca T. C. Merkez Bankasına 
dönz tevdiat ve D.Ç.M. hesaplarından bir iade olduğu durumda, Müşteriye açılan kredi llmitlerinde iade 
olunan 'tutar kadar azaltma yapmaya Banka yetkili olup, bu tutar istenildiği gün (varsa senet vade
len beklenilmeden) Müşter1 tarafından Bankaya nakden ödenecektir. 

Bankaca T.C. Merkez Bankasından Döviz Tevdiat ve D.Ç.M. Hesabına bir para tahsil edildiği du
rumda, tahsil edilen meblağın Müşteriye kredi şeklinde kullandırılıp kullandırılmamasında Banl,anın 

tam bir serbeı,tiye sahip olduğunu Müşteri kabul eder. 

j - Kredilerin kaynağını oluşturan Döviz Tevdiat ve D.Ç.M. Hesabında kayıtlı dövizlerin. Ban
kaya gelişi tarihindeki resmi kurlannda daha sonraki tarihlerde yetkm mercilerce bir değtşiklik ya
pıldığı ve bu nedenle de gerek ana paraların, gerekse faizlerinin vadelerinde ilglli firmaya transferi sı
rasında, fazla ödenecek meblağların T. C. Merkez Bankasınca karşılanmaması halinde. bu fazla meblağ-
1:ı.nn tamamı Müşteri tarafından karşılanacak \·e derhal Bankaya ödenecektir. 

DIŞ KAYSAKLI KREDİLER : 

M'adde : 25 - Bu kredinin kaynağını Bankanın kontrgarantisl ile sağlanan özel dış borçlar oluş
turursa, işbu sözleşmenin diğer hükümleriyle birlikte aşağıdaki hususların da geçerli olacağını müşteri 
kabul ve taahhüt eder. · 

Müşteri; 

a - Tarafından sağlanan özel dış krediye ait dövizlerin T.C. Maliye Bakanlığınca tayin edilen _ 
süre içinde Banka aracılığıyla memlekete getirteceğini ve T.C. Merkez Banka!>ma satışını yaptıracağını. 



b - Kat'l itfa tablosunda gösterilen ana para ve faizlere alt taksltleri \'e işbu sözleşme tari
hinden sonra ortaya çıkacak kur değlşikliklerl nederılyle kur farkı olarak !azla ödenmesi gereken dö
viz karşılığı Türk Lirası tutarını vadelerinde ve zamanında muntazaman nakden Bankaya yatırmayı, 
taksitlerden herhangi birlnl vadesinde Bankaya yatırmadığı durumda kalan taksitlerin tümünün Ban
kaca muaccel kılınacağını, 

c - Yürürlükteki veya yürürlüğe girecek Yasalarca T.C. Merkez Bankasına, ana para taksidi ve 
faizler dışında yatırılması gerekli meblağları da Bankanın ilk isteminde T. C. Merkez Bankasına yatml
mak U:zere ~ankaya ödeyecetlnl, 

d - Taksltlerden herhangi birini itfa tablosunda gfü:terllen taksit vadelerinde nakden ve ta
mamen Bankaya yatırmadığı durumda, Bankaca adına T. C. Merkez Bankasına yatınlacak taksit vesait 
paraların Bankaca adına açılacak bir hesaba borç yazılmasını ve bu borca tamamen itfasına kadar 
Bankaca carı en yüksek ticari faiz oranı üzerinden faiz yürütülmesini, bu hesabın tas!Jyesi için yapı
lacak her türltl takıp, icra ve mahkeme masrarıanyıa avukatlık tıcretıerlnl ve bunlara alt gider vergi.si-
nin kendisine aft olacağını, · 

e - Bankanın yapacağı hizmet karşılığı olarak itfa tablosunda gösterilen ·vadelerden bir gün 
önceki kalıntı taksit tutarları üze:•inden yıllık < % .................. ) oranından Bankaca h~-aplanacak hiz-
met komisyonu tıe Bankanın lehine ,·ereceği Ckontrgarantl) garanti mektubu metninde yazılı Türk Li-
rası üzerinden her yıl Bankaca (% ............... ) oranı üzerinden hesaplanacak ttminat mektubu komis-
yonunu ve bunlara ait gider vergisini zamanında nakden ödeyeceğini, · · 

t - Dışa transfer edilecek (% · ........ , ...... ) oranındaki net faizin brütü üzerinden tahakkuk et-
tirilecek vergiler! faiz transferinden önce vergi dairesine yatırmakla yükümlü olduğunu. kabul. ve taah
hüt eder. 

J\ıt)ŞTERİ:SİX B.ELLİ TARİHLERDE HESABA PARA YATIRMASI : 

Madde 26 - Açılan kredi dolayısıyla Müşteri, aşağıdaki gösterilen tutarları en geç hizalarında 
y~ılı tarihlerde, alacak kaydedllmek üzere kredi hesabına yatırmayı kabul ve taahhüt eder. 

- TARİH TL. T ARtıı TL. 

Madde : 27 - Müşteri : Yatırım, Domrtım kredlleri ne, özel dış ve Dövize ÇeNrilebillr ~.fevduaı 
kaynaklı kredilerin ana güvencelerinin verilme taahhUdü aynen saklı kalmak koşuluyla, yurt dışmd~n 
satın alınacak, projeye dahil tüın mallar için açtırılacak akrediti!Jerden dolayı haklarını. aşağıdaki ko
~·cılJar yöneltisinde Bankaya güvence olarak devir ve 1.emlik etmiştir. 

a - Müşteri; dışarıdan ithal edeceği malzemenin siparişi dolayısiyl~ açtıracağı akredltiflerden 
dolayı haklarını şimdiden Bankaya gü\·ence olarak devir ve temlik etmiştir. 



b - Bu nedenle akreditiflerin vadeleri bitiminde kısmen veya tamamen kullanılmamış veya her
hangi blr nedenle kısmen veya tamamen iptal edJlmlş olmaları halinde, toplamları veya kalıntılan Ban
kaya alt olacaktır. 

c - Anılan akreditiflerin herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen iptall için Müşteri Ban
kanın onayını alacaktır. 

d - Akreditifin kısmen veya tamamen kullanılma,m;u;\ veya iptali nedenleriyle akreditif toplam
ları veya kalıntıları geri getlrUerek Bankaya alacak kaydedilirken döviz kurunda meydana gelecek de
ğ1işkl1k Banka aleyhine olursa, aradaki farkı Bankaya ı·demeyl Müşteri şimdiden kabul ve taahhüt eder. 

Aynca, ana güvencenin verilme taahhüdil aynen ı.aklı kalmak koşuluyla Müşteri, kurmakta ol
duğu tesis için bu kredi veya başka. şekilde olsun, dışarıdan ithal ettttl veya edeceği yahut yurt içinde 
satın aldığı ve alacağı tUm malzeme ve özell1kle akreditıf tutarlarıyla satın alınan makinalar Bankaya 
rehlnlidlr. ' 

İHRACAT K,tEDISI : 

Madde : 28 - Banka kredinin tamamını veya bir bölümilnQ Müşteriye ihracat kredisi olarak 
attığını bildirdiği durumda, Milşterl aşağıdaki hususları yerine getirmeyi laahhilt eder. 

a - Banka ihraç emtlast veya veslkalan üzerinden dilediği oranda marj tefrikine yetkilidir .. 

b - Müştert yapacağı lhracatla ilgill olarak, akredlt!f!n Banka nezdinde açtırılma.sını sağlamayı. 
belgeler karşılığında yapılacak ihracatta güvence amacıyla mallara alt her tflrlü konşimento, hamule 
senedi ve taşıma senetlerini gereğine göre doğrudan doğruya Ban1ta adına dilzenleoıeyl veya Bankaya 
ciro etmeyi taahhüt eder. Ancak bu halde de gerek belgeler. gerek belgelerin tem5il ettiği mallarla ilgili 
her ttlrlü sorumluluk Müşteriye aıt olacaktır. 

c - Akreditif tutan veya belgelerin tahsil1 sonucu elde edilecek tutarlar bu kredinin gtıvence
slnl oluşturur ve Bankaya rehlnlldir. 

d -- Gerek muhabir bankanın geı;imlnde, gerek paranın her ne nedenle olursa olsun Bankaya 
gönderllınemesı ve Bankaca tahsil edilememesi hallerinde Bankanın hiçbir sorumluluğu bulunmayacak. 
bu yOzden Müşterinln Bankaya karşı hlı;bir istem hakkı bulunmayacaktır. 

e - Müşteri, işbu Genel Kredi Sözleşmesi çerçevesinde Bankaca kullandırılan ihracat kredllerinl 
suresi içinde getirdiği ihracat beden dövizlerle ödemeyi kabul ve taahhflt eder. Müşteri bu hükme uy
madığı takdirde Bankanın ihracat kredi hesabını tümüyle ve yazılı bir ihbara gerek olmaksızın muaccel 
kılmaya, yasal takip yapmaya hakkı olduğunu peşinen ve ifüau1z olarak kabul eder. 

t - Bankaca ihracat kredisine, kısa vadeli cari ticari faiz yerine daha dflşük oranda tercihll faiz 
uygulanması halinde; ihracat kredisi müşteri tarafından dövtz yerine Türk Lirası ile ödenirse, kre
dinin ilk kullandırım tarihinden ftıbaren en yüksek ca.r1 tJcart taız ile tercihli taız arasındaki fark 
oranında şartı ceza olarak cezai faiz tahakkukuna Bankanın yetkill olduğunu müşteri kabul ve taah-
hüt eder. · 

g - Bu sözleşmenin ithalat akredltlf kredisi ile Ugill maddeleri. niteliğine aykırı olmadıkça, ih
racat kredileri lı;fn de aynen geçerlidir. 

KREDİLERE .. SELEKTİF KREDİ - F . .\İZ F,\RKI İADESİ - KAYNAK KULLANIMISI DESTEK
LE.'IE FOXU" UYGl'LA!'ıı'1\IASI : 

Madde : 29 - Bu kredi hesabına veya Banka tarafından açılmış ve açılacak her türlü diğer 

kredilere yürürlükte bulunan ve sonradan yürürlüğe girecek olan kanun, kararname ve tebllğlere gört> 
"Selektıt Kredi - Faiz Farkı İadesi - Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu" uygulaması halinde aşa
ğıdaki hususlar da geçerli olacaktır. 

a - Müşteri yürürlükteki mevzuata göre Selektlf Kredi - Faiz Farkı İadesi - Kaynak Kullanımını 
De!,tekleme Fonundan karşılanacak -faiz farkı ile normal ticari kredilere uygulanan en yüksek faiz, ko
misyon ve . diğer masraflar ile, uygulanmış bulunan düşük faiz, komisyon ve diğer nıasra!lar arasındaki 
farkın ve bu kredi veya diğer kredilere teşvik ve geliştirme önlemi olarak vergi, resim ve hare tahakkuk 
ettirilmemesi veya düşük tahakkuk ettirilmesi halinde, normal ticari faiz, kom.lsyon ve dlğer masraf
lar toplamı üzerinden hesaplanacak vergi, resim ve harçların tamamını veya ' düşük tahakkuk hallnde 
aradaki !arkın taliki şarta bağlı borcu olduğunu kabul eder. 

b - Müşteri, bu krediyi veya diğer kredileri bu konuda yflrürlükte olan ve Uerde ı:ıkarı!acak 
yasa, .kararname, tebliğ ve lzahname hükümlerine göre ve tahsis gayesi içinde, Selektlf Ktedl - Faiz 
Farkı tadesl - Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu uygulalllasının belgeye dayanması halinde ıse. 
ayrıca yetkilt makamlarca düzenlenecek belgeler Ue yayınlanacak tebliğlere uygun olarak kullanıla
cak, gerekli belgeleri zamanmda ve usulüne uygun olarak sağla~acak ve verecektir. 



c - Müşteri, bu krediyi \'eya diğer kredileri mevzuat htıkllmlerinln ve yetkiU makamlarca veri
len belgelerde belirtUen amaçların dışında kullandığı veya yine kararname, tebliğ ve belgelerde göste
rUen koşulları süresinde yerine getirmediği, aynca ihracat kredllerlnde, ihracat sezonunun gerektir
diği 4ırihler arasında ihracatı yapamadığı durumda, yanı tallk1 şartın gerçekleşmesi halinde, 

1 - Bu krediye ve diğer kredUere Selektlf Kredi - Faiz Farkı İadesi - Kaynak Kullanımını Des
tekleme Fonundan karşılanacak raız farkı dahU, azamı faiz, komisyon ve diğer masraflar ile uygulanmış 
bu_Iunan düşük faiz, komisyon ve diğer masraflar arasindakl farkı, · 

2 - Bu krediye veya cllğer kredilere yürürlükteki mevzuata göre teşvik ve geliştirme önlem! ola
rak evvelce tahakkuk eıtırllmemiş veya düşük tahakkuk ettlrllmiş olmaları halinde gider vergileri ııe 
yürürlükte olan veya sonradan yürürIQğe girecek yasalara göre ödenmesi gerekecek damga ,vergisi ııe 
diğer vergi, resim ve harçların tamamını veya aradaki farkı, 

Bankanın llk yazılı lsteml üzerlile herhangi bir hüküm almaya veya kovuşturmaya gerek kal
maksızın derhal nakden ödemeyi önceden ve cayılmayacak şektlde kabul ve taahhüt eder. 

d - Bu kredi vey& diğer krediler için herhangi bir şekllde özel fon ödemeleri bahis konusu ol
. ması halinde, T. C. Merkez Bankası bu fon ödemelerinden, Bankaya intikalleri kısmen veya tama
men sınırlamak ·hakkına sahiptir. Bu yüzden Bankanın MOşteriye karşı hiçbir sorumluluğu ol:çnayıp, 
Müşterinin de Bankaya karşı bir istekte bulunma hakkı yoktur. · -~ 

e -,- Müşteri aynca, bu kredi veya diğer krt>diler ile Uglll herhangi bir anlaşmazlığıli: ot"taya 
çıkması halinde, T. C. Merkez Bankasının bu yüzden Bankadan tah~11 ettiği tutarları da derhal nak-
den Bankaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. . ''~ 

f - Halen yürürlQkte veya llerlde yürürlüğe girecek olan bu konudakl mevzuat uyarınca, T:c . 
.Merkez Bankası nezdindekl · Selekti! Kredi - Falz Farkı İadesi - Kaynak Kullanımını Destekleme Fo
nundan Müşteriye iade edilecek raiz rarklannı, Müşteri adına ta-kip ve ·tahsile Banka tam yetkll1 olup. 
bu konuda meydana gelecek herhangi blr gecikme veya aksaklıktan sorumlu olmadığı gibi, adı geçen 
Fondan tahsil etmedikçe Müşteriye ödemekle de yükünılü değlldlr. · 

Faiz farklarının herhangi bir nedenle geç tahsil edilmesi halinde, Bankadan ayrıca, faiz vesaire 
gibi bir istem hakkı bulunmadığını ~üşteri peşinen ve gayrikablll rücu olarak kabul ve taahhüt eder. 

g - Banka tarafından Müşteriye açılan orta vadeli kredilere alt hesap, herne nedenle olursa 
olsun. Banka tarafından muaccel kılındığı durumda veya T.C. Merkez Bankasınca taJ;).s111 gecikmiş sa
yıldığıruil Müşteriye bildlrllmest halinde, hesabın muaccel kılındığı veya T.C. Merkez Bankasınca tahsili 
gecikmiş sayıldığı tarlhten başlayarak Banka tarafından faiz farkı ödemelerine son v~rlleceğ1, Ban
kanın bu davranışına hlçblr şekilde ıtlraz etmeyeceğini ve faiz farkı ~demesi isteminde bulunmaya
cağını Müşteri kabul_ ve taahhüt eder. 

İTHALAT AKREDİTİF KREDİSİ : 

Madde : 30 - a) Kredinin Açılması ve Teklif Mektubu : 

Banka bu kredinln tamamını veya bir bölQmünü Müştertye akreditl! kredisi olarak a,;:tığını bli
dirdlği durumda. isteyeceği her akreditlt için Müşteri Bankaya bir akreditif açma mektubu verir. Ban
ka tekl!fl veya akredftlf koşullarındaki her türlü değlşlkl!k isteklerini kabul edip etmemekte serbesttir. 

Banka değişikliği kabul ettiği durumda. bu sözleşme hükümleri aynen uygulanmaya devam olunur. 

b> Akredftlt Bedelinin F~ydalanana Ödenmesi : 

Bu krediye dayanılarak açılacak akreditiflerin bedelleri, MOşterinin her akreditır için Bankaya 
vereceği akreditif açma tekllt mektubunda gösterilen belgelerin muhabire verilmesi karşılığında fay
dalanana ödenecektir. 

Açılacak akredltlfierle llgill olarak "ithal edHecek emtiayı temsil edecek konşimento, hamule f."e

nedl, taşıma senedi, nakliyeci _makbuzu ve .Bankat.ıın uygun göreceği diğer belgeler Banka adına tan
zim vera ona ciro yahut temlik edilecektir. Bu belgelerin Banka adına düzenlenmesi veya Bankaya 
cirosu yahut temllkt güvence amacıyla olup, bu sözleşmede güvenceyle ilgili olarak Banka lehine tesis 
edilmiş olan bütün hatlar akreditif konusu mallar hakkında da uygulanır. 

c) Akreditif Kred1s1nln Kullandınlınası : · 
Akreditif kredis!nln kullandırılması, Bankaca serbestçe saptanacak marj tutarının kısmi peşin 

ödeme olarak Bankaya ödenmesine bağlı olacaktır. 

Banka akredltit kredisiyle ilgili olarak Müşteriye herhangi bir ödemede bu.Juri.n:ıayacak, açılacak 
akreditif tutan, mQşterinin cart be..sbına borç kaydedilerek mevzuat hükümlerine göre T.C. Merkez 
Bankasına veya llgill bankaya. Türk Lirası olaralt ödenecek, paramn transferi konusunda Bankanın 

herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Müşteri, mevzuat hükümlerine göre T.C. Merkez Bankasına 

veya ilgili bankaya havale edilen tutar üzerinde, bu tutar faydalanana ödeninceye kadar, Bankanın 
rehin hakkı bulunduğunu ve bu clheU T.C. Merkez Bankasına veya UgiU Bankaya müşteri adına. bll
dirmeğe Bankanın yetkill olduğunu kabul eder. 



( 8? 
d) Döviz Kuruyla İlglll Sorumluluğun Milşterlye Alt Olacağı 

Müşteri akreditifin her safhasında Bankanın veya T. C. Merkez Bankasının ·uy~ulayacağı koşul
lari ve ecnebi dövtz kurlannı itirazsız kabul edecektir. Kur farkları resmi makamlar veya Bankanın 
belirleyeceği sflreler sonuna kadar Müşteri tarafından karşılanacaktır. Akreditifin herhangi bir ne
denle 1ptall veya tamamının veya bir bölümilniln kullanılmaması halinde T.C. Merkez Bankasındaki 
veya llglll Bankadaki Türk Liraları ile akreditife tahsis edllmlş olup kullanılmayan ecnebi paraları Müş
terinin aynca bir ibteğine lüzum olmaksızın Banka tarafından doğrudan doğruya veya T.C. Merkez 
Bankası veya- ilgili Banka vasıtasıyla Türk Lirasına çevirebilecek ve elde edilecek tutarlar Müşteri
nin ak::ditif işleminden doğan borçlu hesabına alacak geçirilecektir. 

e) Al,editif. İşlemlerine.Alt Sorumluluğun l\filşterfye Aft Olacağı : .. - ... . 
. . . .. . . . 

Akredltır lş~e yürürlülttl;.oıan ve Deride yürOrlüğe girebilecek olan mevzuat hükümlerini, ta
mamlyle yerine getirmeyi ve buna göre gereken bOtün işlemleri yapmayı ve tamamlamayı Müşteri taah
hüt eder. Gereken bütün belgeler Müşteri tarafından alınarak Bankaya verilecek, resmi daireler ,·e 
diğer müesseselere karşı gerekli bütün işlemler Müşteri tarafından kovuşturulacak ve sonuçlandırıla
caktır. Gerektiğinde kambiyo kontrol mercilerlnceveya T.C. Merkez Bankasınca 1stenflecek formlllde 
mektup ve taahhütler verilecek ve hükümleri Müşteri tarafından yerine getirilecektir. Kambiyo kont
rol merc11erlne ve T.C. Merkez Bankasına karşı Müşterinin bu belgelerde mevcut biltiln taahhütleri o 
işler hakkında aynen Banka lehinde dahi geçerli sayılacaktır. 

Akreditiften dolayı, temdit, iptal ve diğer işlemleri mevzuata uygun olarak yerine getirmek 
hususunda sorumluluk Müşteriye aittir. Akreditır ve ithalat J.şlemler1n1 yerine getirmemesinden dolayı 

Bankanın uğrayabileceği her türlü . zararlan ödemeyi Müşteri kabul ve taahhüt eder. 

f) Belgelerin Bankaya Gelmesi : 

Belgelerin Bankaya gelmesi üzerine Bankanın Uk davetinde mallar gelmiş olsun veya olmasın. 
Müşteri bu belgell krediden doğan bütün borçlarını tamamen ödeyerek belgeleri Banka gişesinden 

tesl1m almayı taahhüt eder. 

g) Mallann Gümrükten Çekilmesi : 

Banka dilerse Müşteri adına akreditifle ilglli her türlü işlemleri yapmaya ve gümrüğe gelmiş 

olan akreditif konusu malları Müşteri adına vekflleten gümrükten çekmeye yetkilidir. Banka. vekil sı

fatıyla hareket etmesinden ötürü Müşteriye karşı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Mall:ırın 

gümrtlkten Banka tarafından çekilmesi halinde de bu mallar üzerinde Banka rehin hakkına sahip 
olacaktır. Ancak Bankanın hiç bir halde malları gümrükten çekme sorumluluğu yoktur. 

b) Akredltlf Kuvertflrüniln İade Edilmemesi : 

Akreditif kuvertürtınOn, yani ihraç edilen dö\izlerln geri verilmiş veya verilememiş olması yü
zünden llglll makamlarla çıkacak veya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların sonuçlarından Bankaya 
yüklenebilecek bütün mali, nakdi ve ceza! sorumlulukların kendisine ait olacağını ve Bankanın ak
reditiften doğan alacağını derhal ödemeyi Milşteri taahhüt eder. 

ı) Dfter Hususlar : 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Karar ve Tebliğler ile Kambiyo Mevzuatı çerçe
\·esinde ithalat akreditifinin, kısmen peşin ödemeli veya hiç peşlrısiz ve müşterinin cart hesapları 

kısmen veya hiç borçlandınlmaksızın açılmasının Bankaca kabul edilmesi halinde, Bankaca müşteri le
hine muhabirine akredltır küşat mektubuyla bir ödeme garantisi de (taahhüdü) verllm1ş olacağından. 

lthalat akreditif.,_ havale ve benzeri komisyonlara ilaveten Bankaca belirlenip talep edilecek garanti ko
misyonu. vergi ve masraflannı ödemeyi. bu tür akreditif işlemlerinde Bankanın dilediği anda akre
ditif tutarını müşterinin carı hesaplarına borç kaydedip, işbu sözleşmenin ilglll maddelerine göre faiz 
talep etmeye hakkı olduğunu, müşteri kabul ve taahhüt eder. 

İTHALAT KABUL KREDİSİ : 

Madde : 31 - Banka bu kredinin tamamını ,·eya bir bölümüııü Müşteriye lthalat kabul kredisi 
t>!arak kullandırabilir. !tha1At, kabul kredilerine, özeıııı.ıe İthalat Akreditif Kredisi bölümflndeki hü
kümler uygulanacaktır. 

Ayrıca; 

- Gümrükten çektiği emtiaları, Bankanın ilk isteminde rehin vermeyi, 

- Bankanın serbestçe saptayacağı marj tutarını peşin, Poliçe bedelini ise Bankanın bE:llrteceği 
:arihte ödemeyi, 

Müşteri kabul ve taahhüt eder. 



. İTHALAT GARA.'11.'İSI : 

l\ladde : 32 - Banka bu kredinin tamamını veya bir bölUmUnü Müşteriye lthalit garantisi kre
disi olarak kullandırablllr. 

Bankanın Müşteri lehine veya Müşteri emriyle bir üçüncü kişi Iehinti vereceği tthalAt garanti 
mektuplarına bu sbzle, m nln özellikle, teminat mektubu kredileri ile lt,halltt akreditif kredJlerı bölü
mündeki hıfrilmler uygulanacaktır. 

Banka Jthalat garantlsl mektubunu ancak, T.C. Maliye Bakanlığının ıznının alınmasından sonra 
düzenleyebilecektir. Lehdara verilecek mektupta Banka yalnız borçlanılan dövizin karşılığı TL. nin 
transfer edilmek üzere T.C. Merkez Bankasına süresinde yatıracağını taahhüt ederek. başkaca bir taah
hüt altına girmeyecektir. Mflşteri bu hususu şimdiden kabul eder. 

MUşterl; Bankaca ithalat bedell tızerlnden saptanacak marJ tutarını peşinen .Bankaya yatırmayı 
kabul ve taahhüt eder. 

Mflştert, vesalkin Bankaca kelldTh1ne verilmesiyle birlikte vesaik tutarını Bankaya ödemeyi, mal 
bedeli vesalkin tesliminden belll bir süre sonra ödemell tse, mallar üzerindeki Banka .reh{n hakkının 
borcun edasına kadar devam edeceğini kabul ve taahhüt eder. 

İTHALAT TEMiNAT KREDİSİ : 

Madde : 33 - Banka bu kredlnln bir bölümünü veya tamamını, Bankada açtırılacak akredlti!Iere 
U!şkln T.C. Merkez Bankasına yatırılacak teminatın karşılanması amacıyla, Müşteriye lthalAt teminatı 
kredisi olarak kullandırablllr. 

a - Bu kredi senet karşılığı avans şeklinde çalıştırılacaktır. 
b - Banka, bu kredtnln müşteriye ödeme yapmayacaktır. 
c - İthala.t teminatının Banka nam ve hesabına T.C. Merkez Bankasına yatırılmasını, ltha!At 

gerçekleşince Bankaya iade olunmasını Müşteri kabul eder. 
d - İthalAt teminatı kredlsl hesabından Banka tararından T.C. Merkez Bankasına yatınlan te

minatın Hazineye heme sebeple olursa olsun gelir kaydedilmesi halinde. hiçbir uyanya gerek kal
makswn Bankaya faiz, komisyon, masraf ve bunlara lllşkln gider vergisiyle blrlllrte defaten ödemeyi 
Müşteri taahhüt eder. 

PREFİNANSMAN KREDİLERİ: 

Madde : 34 - :Rankamn bu kredinin tamamını veya bir bölümünü müşteriye preflnansnıan kre
disi olarak kullandınnası durumunda, Bankaca düzenlenen prefinansman kontrgarantllerine, bu söz
leşmenin özellikle teminat mektubu kredlleri ile ihracat kredileri bölümündeki bUkUmler uygulanm:ıkla 
birllkte, 

Müşteri; 

a> İlgUl Kambiyo Mevzuatınca bellrlenen azami vade içinde kalmak koşulu ile prefinansman !>11-
reslnin Bankaca beltrlenmeslni. 

b> Prefinansmanı süresi içinde prefinansman konusu ihracatla kapatmayı. 
c> Kambiyo Mevzuatı izin verse dahi, pre!inansmanm bir diğer firmaya devrinin Bankanın mu

va!akatına bağlı olduğunu. 

d) Pre!lnansman konusu ihracatın gerçekleşmemesi veya kısmen gerçekleşmesi halinde. süresi 
sonunda Bankaca mahrecine iade edilen prefinaru.man dövizinin cari satış kurundan Türk Lirası Kar
şılığını derhal ve nakden ödeyeceğini, 

f) Pre!lnansman faizleri. muhabir masrafları Ue sair giderlerin tümünün müşteriye· aıt oldu
ğunu, transfer tarihindeki cari satış kurundan Türk Lirası karşılığını Bankaya nakden ve defaten ya
tıracağını, 

g) Preflnaru-man dövizleriyle UgUI ihracatın gerçekleştır1lm1ş olan bölilmUnde vezin ve kallte 
noksanı ortaya çıktığında : 

- Kur değişmesi olmamış. ya da kur yükselmiş ise carı satış kurundan. satışı yapılan dövizin 
Türk Lirası karşılığının tümünü: 

- Kur düşmesi olmuş ı~. carı satış kurundan satışı yapılan dövizin alış satış tarihlerindeki 
alış kurlarından farkını, 
Banka:ra nakden ve defaten ôdemeyt: 

h) Prefinansmanı vadesinde kapatma yükümlillüğünü yerine getirmemesi nedeniyle, Kambiyo 
Mevzuatıyla getirilmiş ve getlrllecek tüm cezai yaptırımları derhal ve nakden ödeyeceğini, 

ı> Preflnansmanın vadesinde kapatılmasına 111şkin yükümlülüğünü yerine getirmemesi nede
niyle, Bankaca transfer edilerek mahrecine ödenen dövizin cart satış kurundan Türk Lirası karşılığı 
ile, Bankaca !aiz. masraf veya diğer namlar altında yapılan her tür transferlerin Türk Ll~ası karşı-



lıklarının transfer tarihlerinde nakden ve defaten Bankaya ödenmemesi hallnde, bu meblatlara trans
fer trahlnden itibaren. işbu sözleşmenin 4/B maddesinde belirtilen oranlarda ternerrUt faizi ödemeyi, 
kabul. beyan ve ta&hhOt eder. 

Dövtz KREDİLERi : 

Madde : 35 - Banka bu kredinin tamamını veya bir bbHlmilnü Kambiyo Mevzuatının bellrledltl 
sınırlar çerçevesinde müşteriye, .dövlz kredisi olarak kullandırabtıir. 

a) Müşteri, Bankaca başlangıçta belirlenen vadesinde anaparayı, işbu sözleşmenin diğer madde
lerinde belirtUdlğl gibi, faiz tahakkuk tarihlerinde faiz ve masranarı nakden ve defaten dövız olarak öde
meyi kabul ve taahhüt eder. Vadesinde mü~teri tarafından ödenen döviz kredisinin işbu sözle~me çerçe
Yesinde yeniden kullandırımları tamamen Bankanın yetkisi içindedir. 

b> İşbu sözleşme gereğince açılan Döviz Kredisine ..... ..... .. oranında faiz uygulanacak, Banka 
tek taratıı olarak ve mtışteriye ·ihbarda bulunmaksızın bu faiz oranını artırmaya yetktlt olacaktır. 

c) Başlangıçta belirtilen vadesinde ödenmeyen döviz kred~1. Bankaca herhangi btr yazılı · ih
tara. müşterinin nzasına gerek kalmaksızın muaccellyet kesbeder. Müşteri döviz kredilerinde muaccel 
hale gelen ödemeleri için Banka tarafından aynı C'insten döviz kredileri için uygulanan en yüksek faiz 
oranının 5 puan fazlasını temerrflt faizi olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

d) Banka bu kredinin tamamını veya bir bölümünü müşteriye döviz kredisi olarak kullandırmayı 
tabu! ettiği takdirde, müşteri aşağıdaki hususları da yerine getlr~eyi kabul eder. 

Müşt.eri, Türk Parası Kıymetlnl Koruma Mevzuatı ve İhracatı Teşvik Mevzuatına ve bunların 
degişmesl halinde, değişik hükümlerine veya bunlann yerine geçecek Mevzuata uygun olarak kullan- · 
mayı, kredinin anapara, faiz, komisyon, masraf, vergi ve f~n kesintilerini Bankaya dövizle ödemeyi, 
hukuki btr nedenle dövizle gelen ödeme mümkün olmadığı takdirde veya Bankanın kabul etmesi ha
linde, mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanması dışında anapara, faiz, komisyon, masraf, vergi 
ve fon kes.1ntllerlnin ödeme tarlhinde Bankanın u),'gulamakta olduğU döviz satış kurundan, döviz satış 
kurunun sadece T. C. Merkez Bankasınca bellrlenmesı halinde, bu bankanın döviz satış kurundan kar
şılığı Türk Liralarını. kredi olarak dövizden başka bir dövizle geri ödeme yapıldığı takdirde, kredinin 
alındığı döviz cinsine nazaran ortaya çıkabilecek kur farklarını, ödemede geciktiği takdirde ödemede 
geciktiği günler için işbu sözleimenin 4İB maddesinde belirtilen oranlarda ve 5. maddedeki 
esaslar çerçevesinde temerrüt taiz1 ödemeyi, dövizle ödeme zorunluluğunu gözönüne alarak hlc; bir şe
kilde döviz kaybına neden olmamayı, aksi takdirde Bankanın Uglll mercilere ihbarda bulunmasını. iste
nen döviz cinsinden Bankada döviz bulunmaması ve bu nedenle arbitraj zorunluluğu halinde arbitraj 
zararlannı ve arbitraj yoluyla satılan dövizin tutarını aynen yurda getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 

iV - ÇEŞİTLi IIVKtiMLER : 

BA.~KA..'"ilN MCŞTERİNİN tş VE İŞLEMLERİNİ KO~TROL YETKİSİ 

Madde : 36 - Bu &özleşme ile veya diğer şekillerde Müşteriye açılan krediler nedeniyle. işlet
mesinin işlemlerini. mali durumunu açıklıkla gösterir defter ve kayıtları ile bunları ispatlayıcı bel
gelertnl Bankanın veya T.C. Merkez Bankasının gerekli gördükleri zaman incelemeye yetkili oldukla
rını ·ve ·lstenllecek her ttlrlü bilgi ve belgeleri istenildiği anda vermeyi Müşteri kabul. ve taabhüt eder. 

MCŞTERL~İS YASAL İKAMETG!BI : 

Madde : 37 - Müşteri yukarıda sözü edilen hususların yerine &etirilmesi iı;in aşağıdaki adre
sini, yasal ikametgah edindiğini beyan ve sözü geçen yere yapılacak tebl!ğlerin şahsına yapılmış sa
yılacağını kabul eder. 

Müşteri bu ikametgahını değiştirse bile, aynı kentte derhal yeni ikametgah göstermeyi taahhüt 
eder. Ancak, bu suretle yenl ikametgahını tiı:::ıret dclllne tescil ettirip ayrıca Bankaya noterlik ~liy!e 
tebliğ etmediği durumda, yukarıda sözü geı;en ilk ikametgU:a yapılacak tebliğlere Müşterinin itiraz 
hakkı olmayacaktır. 

YETKİLİ MAHKE!UE VE İCRA DAİRELERİ : 

?Uadde : 38 - Müşteri, sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda sözleşmeyi imzalayan 
Banka Şubesintn ikamet yerinin mahkeme ve icra dairelerinin yetkisini kabul eder. Ancak. bu mah
keme ve icra da1reler1n1n yetkut kılınması. Bankaca, Müşterinin ikametgahı veya bulunduğu yerin ve
ya Müşteriye ait mal ve değerlerin bulunduğu yahut kredinin nakledildiği Şube yerinin adil mercile
rine başvurulmasına ve kovuşturma yapılmasına engel olmaz. 



f~O 
ÖXCEKİ TAAHHCTXAME l'E SÖZLEŞMELERLE BAtLAXTJ VE LİMİT ARTlŞI 

. , 
Madde : 39 - İşbu genel kredJ sözleşmesi. daha önce Ttlrklye Emlftlc Kredl Bankası A. ş. adına 

. ... .. .. ... ... .. .. .. ............. Şubesi/Şubeleri Ue .... .. .. . ...... .. ..... .. .. .. .. .... .. ...... arasmdak aktedilmtş bulunan 

... ...... .. , . . . . . ..... .. tarih . . . . . .. . .. . . . . . No. ıu . . .. ... .. .. .. ..•. ....... tarih .. ... .......... No.lu ......... ... ..... ....... tarih 

.. ..... ........ No.lu .............. ..... .. ... tarih .... ........... No.lu ...... ....... ... .. ...... tarih .... .. .... . .. .. No.lu taah-
hütname ve kredi sözleşmelerinin eki ve ayrılmaz bir cUzOdUr. Bu genel kredi, 6özlcşmesinde yeralan 
yenl ve farklı hakümler yukanda tarih ve numaraları yazılı asıl ve ek taahhütname ve sözleşmeler 
içinde aynen geçerli olup Banka bu krediyi bundan böyle bir veya birden fazla cari he~p açma, cari 
hesapların l1m1tler1n1 azaltma ~eya çoğaltma; kalıntısı sıfıra inen carı hesapları kapatarak dilediği 
tutarda yent carı hesaplar açma. kontrgarantt ve teminat mektubu verme şeklinde veya dilediği diğer 
şekillerde ve her tUrlU kredi ve bankacılık islemlerlnde kullandırmaya yetklUdlr. 

Müşteri 

İsim ': 

Adres 

lmza 

Müşterek bor~lu -.e müteselsil kefU : 

İsim 

Adres .................. ~ ............. ... ............... .. ........... . 
Kem olunan tutar : ....................................... TL. 

lmza 

Müşterek borçlu Te müteselsil kefil 

İsim 

Adres ·· ········•···················································· 
Kefil olunan tutar_: ............... ........................ TL. 

tmza 

Tanzim TİırUıl : •..... / .: .... / ..... . 
TtRKltE EMLAK KREDİ BANKASI A. Ş. 

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



Tebliğ Sayısı: 917 

TURKİYE BANKALAR BİRLİ~İ 

GENEL SEKRETERLİĞİ 

12 Nisan 1990 

Konu: Bankalarca Tahsil Edilecek Konıisyon, Ucret ve Masraflar 

Bankaların müşterileri hesabına yaptıkları hizmetler karşılığında, faiz dışında 
.tahsil edecekleri komisyon, ücret ve masraflarda uygulanacak esaslar ve bunların 
asgari sınırları Birliğimiz Yönetim Kurulunca, bir mesleki tanzim kararı olarak, 
aşağıdaki şekilde,oüzenlenmiştir: 

MADDE 1 : Bankaların faiz dışında, milşterilerinden temin edecekleri menfaatlerin 
ve tahsil edecekleri komisyon, ücret ve masrafların asgari sınırları ekli cetvelde 
g~sterilmiştir. Cetvelde hem oran hemde Türk Lirası olarak iki sınır belirlenmiş 
olan işlemlerde, Bankalar bunlardan herhangi birini uygulaı:ıakta serbesttir. 

~DE 2: Herhangi bir kredinin va~esinden önce tahsili, kısmen veya tamamen 
kullanılmaması alınan komisyonun iadesini gerektirmez, 

MhODE 3_: Ekli cetvelde belirtilen komisyon, Ucret ve masraflar dışında, işlemin 
gerektjrdiği posta, telgraf, telefon, sigorta masrafları; iç ve uı~ muhabir komis
yon ve masrafları; kurtaj bedelleri; her çeşit vergi, resim ve h:ırı;J.ar (İlgpi 
mevzuattaki .istisnalar saklı olmak kaydıyla) diğer gerçek masraflar müşteriden ,. 
aynen tahsil olunur. 

Bankaların kendi aralarında yapacakları işlemkrde de bu tarif.cci~ki sınırlar geçer
lidir. 

MADDE 4: Nitelik bakımından cetveldeki işlem çeşitlerine girme~i n,1mkUn olduğu hal
de değişik adlarla yapılan işlemlerde işlemin adı değil nitcHj~ esastır. 

Cetvelde yer almayan ceşittcki işlemlerde uygul.ıma, banka ile 1.ııii~tcri aranndaid 
nnlaşmaya göre yapılır. 

MADDE 5 : F!et::1angi bir şekilde. Türkiye Cu'mhür.iyet Merkez Bankasına, resmi \'C :facl 
kuruluşlara ktırşı müşteri lehine üstlenilen (mevzuatton doğanlar dahil) g.:,ranc:!., 
yilkümlülilk ve her türlil ta:,hhütnamelerde teminat mektubu koınlsycnu uygul.ımr. 

MADDE ~ : Ban~alar bu Tebliğe ekli tarifeleri şubelerinde görülelıilir bir ye::-ce 
ilan ederler. 

MADDE 7 Bu :'.'ebliğ ~Ukümleri 1 Mayıs 1990 tarihinden itibaren uygulanır. 

MADDE 8 Bu :ebliğ i:e 06.05.1989 tarih ve 903 sayılı Tebliğimiz uygulamadan 
kaldır:.lmıştır. 



BANKALARIN MVSTERİLERh"DEN FAİZ DIŞINDA TAHSİL EDECErLERİ 
UCRET 1 KOMİSYON VE MASRAFLARIN ASGARİ SINIRLARINI GÖSTERlR 

CETVEL 

BÖLUM : 1 

KREDİ İŞLEMLERİ 

1. İŞTİRA VE İSKONTO İŞLEMLERİ 

Komisyon: 

-Senet tutarı üzerinden 

2. SENETLER KARŞILiöl KREDİLER 

Komisyon: 

-Faiz tahakkukuna esas teşkil eden adat 
topla~ı Uzerinden yıllık 

3. ESIIAM VE TAHVİLAT KARŞILI~! KREDİLER 
' 

a)Muhafaza Ucreti: 
- Rehinli menkul kı~tlerin nominal 

değerleri Uıerinden hesap açılıe 
tarihinden.itibaren yılda bir kere 

b)Kupon tahsil komisyonu: 

4 • EMTİA KAR.SlLIÖI KREDİLER 

Muhafaza ve murakabe komisyonu 
-Faiz tahakkukuna esas teGkil .eden adat 
toplamı üz~rinden yıllık 

b) Ekspertiz Ucreti: 

-Bankanın kadrosuna dahil eksperi 
varsa rehinli emtianın ekspertiz 
de~eri üzerinden ve hesap açılış 
tarihinden itibaren yılda bir defa 

-Ekspere ödenen ger~ek ekspertiz ücreti 
ilgiliden aynen tahsil olunur. 

c) Ardiye ücreti: 
-Banka malı veya k!ra ile tutulmuş olan 
depolardan rehinli entiadan alınacak 
ardiye ücreti, met~ekarcsi aylık 6.000 TL. 
Uzerinden tahsil olunur; ay kesirleri tam ay 
sayılır. Müştericen =u ardiye Uc.reti ciışın<la 

ayrıca kira ve bekçi ücreti tnhsil olunmaz. 

- Lehine kredi aç~lan mÜijteritlcn kir.alan~n 
depoların ardiye Ucretler1, mUşteriyle 
Banka arasında aktedilmiş kira mukavelesinde 
yazılı aylık kira ~edelini geçemez. Yani lehine 
kredi açılan mcşteriden kiralanan depo için 
kendisine aylık kira bedeli olarak kaç lira 
ödenecekse aynı ~i~tar bu müşteriden nylık 
ardiye ücreti olarak tahsil edilir.Bu nevi 
depolar için tutulan bekçilere ait Ucretler 

·' müşteriden aynen tahsil oluuur. 

% l (Yüzde Bir) 

% 2 {Yüzde İki) 

% 1 {Yilzdc Bir) 

%0 7.5 (Binde Yedi Buçuk) 

X 1 {YUzde Bir) 

100.000.-n..dcn ··az olma
m.ık üzere %0' 1 (Binde.Bir; 

. / .. 



d) Aktarma,, manipülasyon masraf ve 
ücretleri: 

- Aktarma, manipülasyon işlemleri 
bankaca yaptırıldığı takdirde, bunlar 
itin yapılan gercek giderler müeteriden 
tahsil olunur. 

5. ALTIN KARŞILiôI KREDİLER: 

Muhafaza Ucreti: 
- Rehinli altınların piyasa raici 

üzerinden ve hesap· acılış tarihinden 
itibaren yılda bir kere 

6. İTHALAT AKREDİTİFLERİ: 

a) Açılış komisyonu: 
- Akreditif tutarı üzerinden 

·b) Temdit-Komisyonu 

- Münhasıran ilgili mevzuatta belirtilen 
ithal suresini aşan temditlerde temdit 
edilen miktar ilzerinden 

7. İTHALAT VESAİKİ MUKABİLİ KREDİLER 

Komisyon: 
- Vesaik tutarı Uzcrinden 

8, İHRACAT VESAİKİ MUKABİLİ KREDİLER 

Komisyon: 
- Vesaik tutarı ilze.riııdcn 

!), ZİRAİ KllEDİLER :' 
Ekspertiz ve kontrol ücreti: 

- Borç bakiyesi Uzerinderi yıllık 

10. İPOTEK KARŞILI~I KREDİLER: 

a) Ekspertiz ücreti: 
i)Talep sırasında istenilen kredi 
miktarı Uzr.rinden 

ii)Kredinin açılışında tahsis edilen 
k~edi tutarı Ü.erinden 

b) Tetkik ve kontrol ücreti 

i)Heskcn hesaplarında borç bakiyeleri 
·üzerinden yıllık 

ii)İn§aat ve haiır bina hesapları borç 
bakiyeleri üzerinden yıllık 

,, 

% 1 (Yüzde Bir) 

100.000 TL'den 
az olmamak üzere 
serbest 

100.000 TL'den 
az olmamak üze~e 
serbest 

Bankjlar ve müşterileri 
Hrasında scrbc:;tçe 
bel1rlenir. 

Bankolar ve müşterileri 
arasında serbestçe 
bcl~rlı::nir. 

%0 5 (Binde Beş) 

100,000 TL'den 
az oln:antnk llzcrc 
;rn .2 (Binde İki) 

7.0 ~ (Dince Dört) 

i!O 3 (Efnde tlç) 

%0 G (Binde Altı) 

. / .. 



11. TEMİNAT MEKTUPLARI 

a)Muvakkat mektupları : 

b)Kat'i ve avans teminat mektupları 
üc aylık dilnemler itibariyle : 

-Kat'i ve avans teminat mektupları 
komisyonları her üç ayda bir peşin 
olarak tahsil olunur. Uç aydan az 
devreler tam iLibar olunur. 

-Kat'i ve avans teminat mektupları 
komisyonları, bu mektuplar müddetl"rjj, ... 
olduğu takdirde mP.ktubun vad~sini · ~ .
g()re peşin olarak tahsil olımabili'l"., .. 

-Müddetsiz teminat mektuplarında azami 
bir yıllık dönemler için peşin ko.misyon 
tahsil olunabilir. · 

c:)Yubancı banka kontrgarantJsi il.c verilen 
teminat mektupları: 

d)Teminat mektupları komisyonları, esnaf, 
rmnatkar' ve kfü;ük sanayic:ilnrc sadece 
nisbi o~anlar bazında uygulanır, maktu 
miktarlar dikkate alınmaz. 

12, BANKALAR VE FİRMALAR J..EIIİNE VERİLEN 
AVAL VE CİROLAR: 

a)Yurt içi 
-Uç aylık devreler için 

b)Yurt dışı : 
i)İlk Uc axlık devre için 

ii)Sonraki uç aylık devreler ve kesir-
leri için 

13. YURT DIŞI GARANTİ MEKTUPLARI : 
a)İlk Uç aylık ~evre için 
h)MUteakip ~çaylık devreler ve 

kesirleri için 

c)İnşaat işleri ile ilgili olarak 
düzenlenecek teminat mektuplar.ı 

14. BİRDEN FAZLA TEMİNAT KARŞILitI 
VERİLEN KREDİLER·: . 
Komisyon, Ucrct ve masraflar·: 

-Kredi işlemlerinde birden fazla teminat 
alındığı takdirde komisyon, ücret ve mas
raflar sadece bir teminat nev'i üzerinden 
tahakkuk ve tahsil edilir. 

100.000 TL'dcn 
az olmamak üzere 
i.O 2.5 (Binde İki 

Buçuk} 

100.000 TL'dcn 
az olmamak üzere 
%0 2. 5 . (Binde İki 

Buçuk) 

. 
%0 1 (Bind,1 Bir) 

!U0.000 Tr.' cien 
a:✓• ol:ı:snıak iJzere 
%0 2.5 (Binde İki 

Buçuk) 

1 CO. 0()0 TL' ı.lP.r 
;n olmamak ii;~ere 
%0 2.5 (Binde tki 

Buçuk) 

l(j(). (}00 TL' dl~l1 

az ol~arn~k ijzc~e 
10 2.5 (Bicde İki 

Buçuk) 



1. SENET TAHSİLİ: 

2. llf\VALE VE KEŞİDELER 

3. ESRAM VE TAHVİLAT 
MUHAFAZASI: 

a)Muhafaza: 

BÖLOM: 2 

HİZMETLER 

-İtibari kıymet ilzerinden yıllık 

b)Kupon tahsili: 

-Kupon bedeli üzerinden 

4. ALTIN MUHAFAZA UCRETT . . . 
-Plynırn r::d.cl iizerindcıı y1lbk 

!ı. J<.ı\PALI ZARF VE ÇIKIN 
MUHAFAZA UCRETİ: 

-Tevdi olunan zarf ve çıkınlar
dan yıllık 

6. YURT İÇİ AKREDİTİFLER 
a)Banka nezdinde açtırılan akreditifler 

b)Banka tarafından açtırılan ckreditiflcr 

7. BORSA EMİRLERİ: 
-Hisse senetleri ve tnhvil al1e ve 
sutışLırında borsa fiyatlnrınJmı 
hesaplanacak bblii üzerinden 

8. İTİBAR (KREDİ) ~EKTUPLARI: 

9. REFERANS MEKTUPLARI 

5. 000 · TT,' den nz 
olmamak üzere 
%0 5 (Binde Beş) 

5,000 TL'den ·az 
olmamak üzere 
%0 4 (Binde Dört) 

100.000 TJ~'den az 
olmamak üzere 
%0 2 (Binde İki) 

50.000 TL'den az 
olmamak üzere 
7.0 5 (Binde Beş) 

100.000 TL'den az 
ol tıi:ımn k iizere 
%0 .', (Binde liuş) 

100.000 TL'den az 
olmamc>.k üzere 
serbest 

50,000 TL'den ;ı3 
olm:;:~c1k üzere 
%0 4 (Hinde m;rt) 

511.000 TL'clen nz 
o lm:••muk i.izere 
:o 4 (Rinde ll5rt) 

::0.1100 T1 'den a;; 
o1ıı::Jmc1k ü;:cre 
:rn 5 (Binde r,eş) 

100.000 TL'dcm az 
c.,lın;;ınak üzere 
,~O 5 (Binde· Beş) 

l.00.000 TL'dcn az 
rı1mamak iizere 
serbest 

. I .. 



10. İSTİHBARAT (FİRMA BAŞINA) ·: 
-İştira, iskonto ve teminat 
senetleri borçluları için 
istihbarat yapıldığı gerekçe
siyle kredi müşterisinden 
istihbarat ücreti alınamaz. 

11. KİRALIK KASALAR (YILLIK) 
a)Dliyük boy 

b)Orta boy 

c)Küçük boy 

12. GİDEN KAMBİYO HAVALELERİ : 
(VERİLEN DÖVİZLİ ÇEKLER DAHİL) 

a)Ticari: 
-Bedeli TL veya d6viz olarak 
tahsil edilen 

b)Ticari olmayan 
-Bedeli TL veya dBviz olarak 
tahsil edilen 

13. GELEN KAMBİYO HAVALELERİ 

a)Bankalar arası devir 

b)İşçi havaleleri: 
-Döviz olarak ödenenler 

-TL olarak ödenenler 

c)Diğer: 

14 • . ŞİRKET TEŞidLİ VEYA SERMAYE 
·ARTIRILMASI İÇİN VERİLEN 
MEKTUPLAR: 

15. SERBEST EMTİA: 
a)Ardiye ücreti: 
-Banka mali veya kira ile tutulmuş 
olan depolarda alınacak ardiye ücreti 
metrekaresi aylık 6.000 TL Uzcrinden 
tahsil olunur; ay kesirleri tam ay 
sayılır,MUşteriden bu ardiye ücreti 
dışında kira ve bekçi ilcreti tahsil 
olunmaz 

100.000 TL'den az 
olmamak iizere 
serbest 

250.000 TL'den az 
olmamak üzere serbest 

150.000 TL'den az 
olır.::ııiıak üzere berbest 

100.000 TL'den az 
olmamak üzere ser~est 

75.000 TL'den az 
olmamak üzere 
% 3 (YGzdc flç) 

25.000 TL'den az 
olmamak üzere 
i! l (Yüzde Tiir) 

10.000 TL'den az 
olmamak üzer•~ 
%0 1 (Rinde Bir) 

10.000 TL'den az 
olmamak üzere 
% 1 (Yüzde Bir) 

ICor:~isyon alınmaz 

10.000 TL'den az 
olmam:ık üzere 
% :; (Yüzde Beş) 

100.000 TL'den az 
olmamak lizere 
serbest 

• I •• 



1 _, ' 

b)Aktarma, manipülasyon masraf ve 
Ucrctlcri: 

-Aktarma, manipülasyon i!,lcmleri 
bankaca yaptırıldıiı takdirde 
bunlar !cin.yapılan gercek gider
ler mü.ı.ıtcriden t.:ıhsil olunur. 

16. SEYAHAT DÖVİZİ SATIŞI: 

17. GAYRİMENKUL EKSPERTİZİ: 
-Ekspertiz de~•ri Uzerinden 

18. TİCARİ NİTELİKTEKİ CARİ UESAP 
MUŞTtRİLERİNE GÖNDERİLEN 
EKSTRELER: 

-Ekstre föyü başına 

19. YURT DIŞI AKREDİTİFLER 
A)% 100 karşılıklı ithalnt 

akreditifleri: . 
a)Acılış komisyonu: 

':'ı>mdit komisyonu 
-Münhasıran ilgili mevzuatta 
belirtilen ithal süresini aşan 
tcnıditlerde temdit ediJcn ıniktar 
üzerind"n 

B) İhracat akreditifler'i. : 

-Vesaik tul3~ı üzerinden 

20. TAHSİLE GÖNDERİLEN İHRACAT 
VESAİKİ 

-Ves.:ıik tutarı üzerinden 

21. ÇEK PP.OVİZYOI\TI,ARI 
İşlem masrafı : 

22. ÇEK TAHSİLİ 

20.000 TL'dcn az 
olmamak üzere 
% 1 (YUzde Bir) · 

lQ0.000 TL'den az 
olmamak üzere 
%0 4 (Binde D6rt) 

4.000 TL'den az 
olma11U1k Uzere 
serbest 

Bankalar ilo mUşteri
leri arasında serbestr 
belirlenir. 

Bankalar ile müşteri
leri arasında serbest( 
belirlenir. 

50.000 TL'den . az 
olmamak Uzere 
%0 3 (Dinde Uı;) 

50.000 TL'dcn az 
olmamak üzere 
%0 3 (Binde Uc) 

5.000 TL'dan :ız 
olmamak üzere 
serbest 

5.000 TL 1 den az 
olmamak üzere 
%0 5 (Binde Beş) 
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K A Y N A K Ç A 

Banka ve Ticaret Hukuku ile İlgili 

İncelemeler Kararları Kanuni 

Mevzuat, Anka~8 1972.(İncelemeler). 

"Türk Ticaret Yasasında Yer alan (Cari 

Hesap Sözl-= 9 :nes .'.) i.le Banka Cari hesapları 

ve Bu hesaplarda uygulanan faiz tUrleri" 
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Caı·..:. Hesapları). 

"Ticari Teıısilcilik ve Ticari Vekillik 

Banka Şube Müdürlerinin Hukuki Durumları 

ve Yetkilerini Aş~r3k Limit Dışı Kredi 

Tahsisleri", BATİDER, C.VI 1971 sa.2.s.257-

281. 

Bankalar ve Devlet Bankalar Kanunu Üzerine 

Sistematik ııe 

Ankara 1966. 

Karşılaş~ırmalı Açıklamala:, 

"Genel İşlem Şartları" Yargı Dergisi, 1979 

sa. 35, s.13-18. 

B o r ç l a r H u k u r< u , (Özel Borç İlişkileri), 

ı. fasikül, İstanbul 1984.(Özel Borç 

İlişkileri). 

M e d ,ı ,ı i H u k u k t a U y g .1 l ama Ö r ne k 1-= r i , C • I I I , 

(Borçlar Hukuku- Özel Borç İlişkileı.i)_ 

İstanbul 1985.(Uygulama Örnaklo~i.). 

Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, İstanbul 

1976.(Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme). 

:<redi Açma Sözleşmesinı~ Ba,jlı Bazı Hukuki 
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Sorunları, iktisat fakültesi bankacılık 

enstitüsü dergisi, (Birinci Uluslara:ası 

Bankacılık 3:~mpozyumu Te'Jligleri, 1980), 

.180-196.(Hukuki Sorunlar). 

B3nkalarda Mesleki Sır, Ankara 1950. 

" T ü k et i c i k • e d i s i ve u y g u 1 ama s ı " 

c.ıv, 1989, sa. ı, s.19-47. 

Türk Hukuk Sist=:rıi:ı::1e Bani< 3 

mektupları, ,istanbul 1986. 

Batider-

teminat 

Banka Kredileri ve Hukuki mahiyetleri, 

İBD. C. IXVII Şubat 1944, sa.7., s.65-72. 

Borçlar Hukuku (özel Hükümler) Ankara 1973. 

Ş3h:,1n Hukuku Hakiki Şahıslar, Ankara 

1987. 

Meslek Sırlarının Açıklanması Suçu, İstanbul 

1978. 

T i car et Hu k u '< •J ırn u ·ı G '~ n ~ [ sa s la r ı , 4 • bası , 

İstanbul 1988. 
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Ankara 1979. 

E1::::M .. F ./ALTINOK, A./TANDOĞAN, H.: Bankalar Kanunu Şerhi, 6. 

EREN, F. 

ERİŞ, G. 

FEYZİOĞLU, F.I\J. 

Bası,Ankara 1989, 

Borçlar Hukuku ,Genel Hük.Jrnler C.I,2.Bası, 

Ankara 1987. 

Türk Ticaret Kanunu, C.11, Ticari İşletme 

ve Ticaret Şirketleri, Ankara 1987. 

Mevzuattaki Son D~ğişikliklerle Öğretide 

ve Uygulamada Faiz Hukuku, İstanbul 1987. 

Borçlar Hukuku Gen9l H □ kümler, c.II, 2.bası, 
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İstanbul 1977.(Genel Hükümler). 

Borçlar Huk~ku, İkinci kısım, Akdin Muhtelif 

Nevileri , c.I, 3.bası ,İstanbul 1980(Özel 

Borç İlişkileri). 

Akreditif Muamelesi ~e Hukuki Mahiyeti, 

2.bası, Ankara 1980. 

"Belgeli Akreditifin Hu'ku.ki Mahiy.e_ti ve 

Yargıtayın 8i.:- İçtihadı", BATİDER,. C.IV, 

1968, sa. 5, s.687-698. 

Borçlar Hukuku , 2. Kıs.ım•, Ankara 19..5-i. 

Bankal3rla Ticari Senatler İlişkiai~~ An~ai~ 

1981. 

GÜRSOY, K.T./EREN, F./CANSEL, E. Türk Eşya Hukuku, 2.bası, 

HANÇERLİOĞLJ,O. 

iMRE, Z. 

İNA'\, A.N. 

Ankara 1984. 

Ekonomi Sôzlü§ü, 5.bası. İstanbul 1981. 

"Şah3i. 1 eı: H3klarından Şahsın Öze_l Hayatının 

ve Gizlilikl~rinin 

Meseleler." , İHFM. 

Borçlar Hukuku 

Anka;.-a 1979. 

Koru--ımasına İlişkin 

HijkJmler, Ders Kitabı, 

KARADE~İZ, (Ç2lebican) ö.: 

1982. 

Roma Hukuku 3.bası~Ankara 

K O C A Y U S U F :> ı\ Ş A O :~ ._ J , N • 8 o r ç l a r Hukul<u, Özel .Bor; İlişkileri, 

!.Fasikül, 2.Bası, ~nkara 1984, (Burç~ar 

Hukuku). 

KOCAYUSUFP~ŞAO~LU,~. Türk Med~ni Hukukunda Gaı~imenkul Satış 

Vaadi, (Doktora Tezi ' , İstanbul 1959. (Satış 

Vaadi). 

K O S HAC K::: R , f . / A Y İ T E R , K • : M od,~ r n Öze l H u k u k -3 G i r i ş O l a r a k R om a 
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Hukukunun Ana Hatları. Ankara 

KUMBARACIBAŞI, 0./SOR~L , E.: Ekono~iye Giriş, Ank3ra 1981. 

KURU, B. 

KüNEY, H. 
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İstanbul 1987. 

OĞUZMAN , M. K • /SELİ ; İ , ö : Eşya H ;J k u k u , 2 • bası , i :3 ': ,3 n ':l u 1 198 2 • 

(Eşya Hukuku). 

OĞUZMAN, M.K./SELİÇİ,:h Xi.şiler Hukuku Dersleri,( Gerçek ve Tüzel 

Kişiler), 4.bası, İstanbul 1988. 
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"Banka Teminat Mektuplarının Mahiyeti ve 

1-f:.ikümleri" BATİ')ER, C.VI. 1971, 

sa.3,s.325-342. 

Bankalarda Ticari Krediler ve Başlıca Hizmet 

Muameleleri , 2.bası, An~8ru 1953. 

Bütün Yönleri ile ve Çeşitli Örneklerle 

Teminat M •~ k t J p 1 arı , Ankara l 9 7 6 • 

Ticari İşle~me Hukuku, 5.bası, İstanbul 

1987. 

Kıymetli Evrak Hukukunun EsasLL'l, '.1.bası, 

İst3nbul 1984. 

Roma Hukuku Dersleri 

İstanbul 1983. 

Borçlar Hukuku, 

(Çev. TCOMAN, ö.), 11 Geı18l İşlem Şar':ları 

ve Tüketicinin Korunm,rnı, Genel İşlem 

Şartları Hukukunun Düzenlenmesine İlişkin 

Yeni Alman Yas3s1 üstüne" İHFM, C.III, 

"· @J.; 
Yükseköğreti:tn Kurulu 

Dokümantasyon Merkezi 
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s.506-521. 

Banka Teminat Mektupları ve Kontrgara~tiler, 

2.bası, Ankara 1990. (Teminat Mektupları). 

3182 Sayılı Bankalar Kanunu Şerhi , Ankard 

1988. (Şerh). 

Garanti Mukavelesi, Mahiyeti, 

Benzer M □ esseselerden Tefriki, 

Neticeleri, 

Mukavelesi). 

Bankacılık 

Ankara 

Yönünden 

1963. 

Borçlar 

Unsurları, 

Hüküm ve 

(Garanti 

Hukuku 

Kuralları, ~nkara 1977. (Borçl3r H~ku~u). 

Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan 
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