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Bu Taahhütname, TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI 

A.Ş.‟nin (ki bundan sonra bu Taahhütname‟de kısaca “TAKASBANK” olarak 

anılacaktır) tarafımıza Nakit Kredi vermesi, TAKASBANK tarafından çıkarılan NAKİT 

KREDİ UYGULAMA ESASLARI (-ki bundan sonra bu Taahhütname‟de kısaca 

“UYGULAMA ESASLARI” olarak anılacaktır) ve diğer her türlü düzenlemeler ile ilgili 

beyan, kabul ve taahhütlerimizi içermektedir. 

Bu çerçevede; 

1. Bu Taahhütname‟nin; TAKASBANK‟ın tarafımıza tahsis ettiği Nakit Kredi nedeni 

ile imzalanmış olduğunu ve kredi limitinin ……...……….TL. 

(yalnız/………………….............................................TL.) olduğunu, 

2. Yukarıda limiti belirtilen kredi hangi tür işlemde kullanılırsa kullanılsın, halen 

yürürlükte bulunan ve ileride yürürlüğe konulacak olan; UYGULAMA ESASLARI 

ve TAKASBANK‟ın bu konuda çıkardığı diğer her türlü düzenlemeler ile bu 

Taahhütname hükümlerinin uygulanacağını, TAKASBANK‟ın kredi işlemleri ile 

ilgili her türlü düzenleyici ve değiştirici yetkiye sahip olduğunu, TAKASBANK 

tarafından duyurulan ve duyurulacak olan tüm kurallara aynen uyacağımızı ve söz 

konusu yetkilerin kullanılmasına karşı hiçbir itiraz hakkımızın bulunmadığını, 

3. Tarafımızı temsil yetkisine sahip olanları yazılı olarak TAKASBANK‟a 

bildireceğimizi ve bu bildirimi yapmamamız durumunda TAKASBANK‟ın bizi 

temsile yetkili olduğunu usulüne uygun belgelerle tevsik eden kimselerle işlem 

yapmak veya yapmamakta serbest olduğunu, temsil yetkisi veya imza 

sirkülerimizde yaptığımız değişiklikleri, TAKASBANK‟a bildirmediğimiz sürece, 

temsil yetkisine sahip olanlar tarafından yapılan işlemlerin bağlayıcı olduğunu, 

TAKASBANK‟ın, temsil yetkisi olduğunu gösteren belgenin tahrif edilmesinden 

veya sahteciliğinden ötürü uğradığımız zararlardan sorumlu olmadığını, temsil 

yetkisine sahip olanların ehliyeti, temsil yetkisi gibi hususlardan doğabilecek 

ihtilaflarda TAKASBANK‟ın taraf olmayacağını, temsil yetkisine sahip olanların 

TAKASBANK ile gerekli görülen sözleşmeleri imzalamaya ve işlemleri yerine 

getirmeye yetkili olduğunu, 

4. TAKASBANK‟ın bu Taahhütname'ye konu işlemler için; kredi limitini tespite, 

limit içinde kalmak şartı ile bir veya birden fazla cari hesap açma, cari hesapların 

limitlerini azaltma veya çoğaltma veya bakiyesi sıfıra inen hesapları yeniden 

çalıştırma yetkisini, bu krediyi limit içinde tamamen veya kısmen kullandırıp 

kullandırmamaya, kullandırma şartlarını ve vadesini tespite, krediyi durdurmaya, 

kredi limitlerini azaltmaya, limitler ile ilgili her türlü düzenlemeleri yapmaya, 

verdiği her türlü Nakit Kredinin süresini, dilediği süreler ve dilediği koşul ve 

değişiklerle temdit etmeye yetkisi olduğunu ve bu çerçevede işlemlere hiç bir şekil 
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ve nedenle itiraz edemeyeceğimizi, bu yetkilerini herhangi bir ihbara gerek 

olmaksızın tek taraflı olarak kullanabileceğini ve yetkinin kullanılmasıyla işlemin 

tamamlanacağını, herhangi bir nedenle limiti aşan miktarda kredi kullanılması 

durumunda, limiti aşan kısım için de bu Taahhütname hükümlerine tabi 

olduğumuzu, 

5. Kredinin açılması, devamı ve tasfiyesi sırasında TAKASBANK‟a vereceğimiz 

yasal düzenlemelere ve yayımlanacak örneklerine uygun Hesap Durumu ve benzeri 

her türlü belge ve bilginin doğruluğunu teyit eder, TAKASBANK‟ın gerekli 

görmesi halinde, muhasebe kayıtlarımızı inceleme ya da tüm masraflar tarafımıza 

ait olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenenler arasından seçeceği 

bağımsız denetleme kuruluşuna inceletme yetkisine sahip olduğunu, tarafımızdan 

verilen bilgi ve belgelerin doğru olmadığının öğrenilmesi halinde; 

TAKASBANK‟ın krediyi kullandırmaktan vazgeçebileceğini, yanıltıcı bilgi 

verildiğinin kredi kullandırıldıktan sonra anlaşılması halinde ise TAKASBANK‟ın 

borcun tamamını muaccel kılmaya yetkili olduğunu, 

6. TAKASBANK‟ın kredileri uygun göreceği her türlü teminat yolu ile 

kullandırabileceğini, nakit depo edilmesini, TAKASBANK'ca tespit edilecek şart 

ve şekillerde ve kredi limitine göre dilediği zaman teminatların yükseltilmesini, 

değiştirilmesini veya naklini isteyebileceğini, verdiğimiz teminat tutarlarının takip 

edilmesiyle mükellef olduğumuzu, TAKASBANK‟ın teminat talebi sonucunda, 

bloke edilen nakdin, TAKASBANK‟ın doğmuş veya doğacak alacakları için 

TAKASBANK'a teminat olarak verildiğini ve TAKASBANK‟ın parayı dilediği 

alacağına her zaman mahsup edebileceğini,TAKASBANK‟a vermiş olduğumuz 

teminatların yetersiz hale gelmesi durumunda, TAKASBANK‟ın belirleyeceği şart 

ve şekillerde eksikliğin tamamlanmasını isteyebileceğini, bu talebini tarafımıza 

telefon, faks veya web tarayıcısı üzerinden erişim yöntemi veya client server 

(istemci sunucu) yöntemi ile çalışan TAKASBANK uygulamaları kanalıyla 

bildirme hak ve yetkisine sahip olduğunu, bu durumda belirlenen sure içerisinde hiç 

bir koşul ileri sürmeksizin teminatı TAKASBANK‟ın istediği orana 

çıkartacağımızı, bu karara itiraz hakkımızın olmadığını ve bu yüzden doğacak her 

türlü hak ve iddialarımızdan önceden vazgeçtiğimizi, aksi halde UYGULAMA 

ESASLARI ve TAKASBANK‟ın bu konuda çıkardığı diğer her türlü 

düzenlemelerde yer alan hükümlerin uygulanacağını, TAKASBANK‟ın bu konuda 

takdir hakkına sahip olduğunu, yukarıda belirtilen yetkileri kullanması için 

hesapları kat edip etmemekte serbest olduğunu, 

7. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki kıymetlerin teminat olarak verilmesi 

durumunda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarda virman kaydı 

yaratacağını, 
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8. İşbu Taahhütname'ye göre verilen veya verilecek olan teminatlar ile bu teminatlarla 

ilgili olarak elde edilen her türlü hak ve alacakların da, TAKASBANK‟ın mevcut 

ve ileride doğabilecek vadesi gelmiş veya gelmemiş bütün alacaklarına karşı, asıl 

teminatlar gibi aynı şartlar içinde TAKASBANK‟a teminat teşkil edeceğini ve 

bunlar üzerinde TAKASBANK‟ın rehin hakkının devam edeceğini, 

TAKASBANK‟ın bu teminatları veya bedellerini, borçlarımızdan vadesi gelmiş 

olsun veya olmasın herhangi birine veya birkaçına uygun göreceği şekilde ve 

tarafımıza ihbarda bulunmadan mahsup veya bu kredi hesabına alacak kaydetmeye 

yetkili olduğunu, teminatlardan doğan hakların kullanımı konusunda 

UYGULAMA ESASLARI ve TAKASBANK‟ın bu konuda çıkardığı diğer her 

türlü düzenlemelerde yapılacak değişiklik ve uygulamalara uyacağımızı,  

9. TAKASBANK‟a teminat olarak verilen kıymetlerin sahtecilik veya geçersizlik 

iddialarına, üçüncü kişiler tarafından başlatılan takip ve davalara, haciz ve iflas 

kararlarına konu olması ve benzeri diğer hallerden doğabilecek her türlü sonuç ve 

masraflardan sorumlu olduğumuzu, 

10. TAKASBANK‟da bulunan ve ileride bulunabilecek olan, tarafımızca 

TAKASBANK‟a verilmiş veya verilecek nakit, kıymetli evrak, hak ve alacak ile 

her türlü hesaplarımızın, herhangi bir ihbara gerek olmaksızın, her ne şekil ve 

mahiyette olursa olsun doğmuş ve doğacak bütün borçlarımızı karşılayacak 

miktarları üzerinde TAKASBANK‟ın rehin, virman, takas ve hapis hakkı olduğunu 

ve dövizli hesaplarımızın TAKASBANK'ca kesin alışları yapılarak aynı hükümlere 

tabi tutulacağını, bu Taahhütname, UYGULAMA ESASLARI ve diğer her türlü 

düzenlemeler nedeni ile  doğmuş veya doğabilecek her türlü borçlarımızdan ötürü  

TAKASBANK‟ın üzerinde rehin ve hapis hakkı olan nakit ve varlıkları 

alacaklarına takas ve mahsup edebileceğini, alacaklarını tahsil edebilmek için 

UYGULAMA ESASLARI ve konuya ilişkin Sözleşme hükümleri çerçevesinde 

satarak satış bedelinden her türlü hak ve alacağını tahsil etme yetkisine sahip 

olduğunu, tarafımıza gelen havalelerin herhangi bir ihbarda bulunulmadan 

TAKASBANK adına alacak kaydedilmesini, havale tutarı üzerinde TAKASBANK 

„ın rehin hakkının, takas ve mahsup yetkisinin bulunduğunu,   

11. Bu Taahhütname kapsamında kullandığımız kredinin, anapara ve 

TAKASBANK'ca tayin edilecek faizi ile doğrudan veya dolaylı her türlü sonucuna 

ait masraf (vergi, resim, fon ve harçlar) ile sair her türlü gider ve yasal kesintinin 

TAKASBANK‟ın belirleyeceği tarihlerde ödenmesinden asli borçlu sıfatıyla 

sorumlu olduğumuzu, yetkili merciler tarafından saptanan sınırlar içinde olmak 

kaydı ile TAKASBANK‟ın faiz ve komisyonları artırma hakkının bulunduğunu, bu 

Taahhütname gereğince ileride konulabilecek tüm vergi ve yasal kesintilerle, halen 

mevcut olanlarına yapılabilecek zam ve ilaveleri, ihbara gerek kalmaksızın 

yürürlük tarihinden itibaren ödeyeceğimizi, TAKASBANK'ca tahsil edilmiş olan 
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faiz, komisyon ve yasal kesintilerin hiçbir surette iadesini ve azaltılmasını  

istemeyeceğimizi, borçluluk halimizin, TAKASBANK‟ın kayıt ve defterine göre 

asıl ve fer'ileri ile birlikte borçlarımız tamamen ödeninceye kadar devam edeceğini, 

12. Bu Taahhütname'nin diğer maddelerinde yer alan hükümler saklı kalmak üzere 

UYGULAMA ESASLARI ve TAKASBANK‟ın çıkardığı diğer her türlü 

düzenlemeler uyarınca ve/veya aşağıda belirtilen hallerin vukuunda bakiye 

borcumuzun tamamının hiç bir ihtar ve ihbarnameye gerek kalmaksızın 

kendiliğinden muaccel olacağını ve bu sebeple borcumuzu ve faizlerini yasal 

kesintileriyle birlikte nakden ödemekle yükümlü olduğumuzu, 

a. TAKASBANK'ca yapılan Teminat Tamamlama veya Teminat Değiştirme 

Çağrısına rağmen, UYGULAMA ESASLARI‟nda belirlenen süreye kadar 

teminatımızı tamamlamamamız veya değiştirmememiz, 

b. Kredi vade sonu yükümlülüklerini yerine getirmememiz, 

c. İşlem yetkilerimizin süreli veya sürekli olarak durdurulması, 

d. TAKASBANK‟a teminat olarak vermiş olduğumuz kıymetlerin sahtecilik 

veya geçersizlik iddialarına konu olması nedeni ile bunların tamamlanması 

konusunda TAKASBANK'ca yapılan çağrıya uymamamız, 

e. Bu Taahhütname'de yeralan herhangi bir edimimizi yerine getirmememiz ,  

üçüncü kişiler tarafından hakkımızda icra takibine geçilmesi, ihtiyati veya 

icrai haciz kararı alınması, aciz, iflasımızın istenmesi, adli ve idari 

merciilerce hakkımızda tasfiye kararı verilmesi ve benzeri hallerde, 

TAKASBANK‟ın kredimizin kullanımından doğan borç ve faizin kısmen ya da 

tamamen ödenmesini istemesi halinde, en geç günsonuna kadar yerine 

getireceğimizi, bu Taahhütname yürürlükte olduğu sürece herhangi bir nedenle 

temerrüde düştüğümüzde, bu Taahhütname'den doğmuş ve doğabilecek tüm 

borçlarımızın muaccel hale geleceğini ve temerrüdün doğduğu tarihten bunları 

TAKASBANK‟a ödeyeceğimiz tarihe kadar geçecek günler için UYGULAMA 

ESASLARI ve TAKASBANK'ın bu konuda çıkardığı diğer her türlü 

düzenlemelerde yer alan hükümler çerçevesinde saptanacak temerrüt faizi oranı 

üzerinden bakiye borca uygulanarak bulunacak faizi ve yasal kesintilerini 

ödeyeceğimizi, TAKASBANK‟ın herhangi bir ihbarda bulunmadan alacağını 

nezdindeki nakdimizden ve teminatlarımızdan  tahsil etme yetkisine sahip 

olduğunu, teminatlarımızın yeterli olmaması durumunda nezdindeki tüm 

varlıklarımız ile nakdimizi borcuna mahsup edebileceğini, krediye ilişkin; mali, 

idari, hukuki her türlü yaptırım ve maliyetin doğrudan veya dolaylı sonucunun da 

tarafımıza ait olduğunu, 
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13. Taahhütname'yi imzalayan borçlu ve kefiller olarak bu Taahhütname ile ilgili  

TAKASBANK‟ın, son sayfada imzalarımızın altında belirtmiş olduğumuz 

adresimize yazılı bildirimde bulunabileceğini, TAKASBANK‟ın tarafımıza her 3 

aylık dönemin sonunu izleyen en geç 15 gün içinde bir hesap özeti göndereceğini, 

Otomasyon sisteminde üretilen hesap özetlerinin imzasız olarak gönderilmesini, 

tebliğ edilen hesap özetlerine, aldığımız tarihten itibaren yasal süreler içerisinde 

Noter aracılığı ile itirazda bulunmamış veya belirtilen 15 günlük sürenin sonundan 

itibaren 1 hafta içinde tarafımıza hesap özeti gönderilmesini Noter aracılığı ile 

istememiş isek, hesap özetlerini almış ve içeriğini kabul etmiş sayılacağımızı, Nakit 

Kredi işlemleri ile ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeleri faks veya Web tarayıcısı 

üzerinden erişim yöntemi veya client server (istemci sunucu) yöntemi ile çalışan 

TAKASBANK uygulamalarından temin edeceğimizi, 

14. Bu Taahhütname'de imzası bulunan kefil …………………………...…………..…. 

olarak TAKASBANK‟ın bu Taahhütname‟den kaynaklanan alacakları için 

….……........………………………………….………… TL. ile sınırlı olmak üzere 

…………………………………………. sıfatıyla……………tarihinden itibaren 

on yıl süre ile sorumlu olacağımızı, asıl borçlu için muaccel hale gelen borcun 

kendimiz için de muaccel hale geleceğini, 

Bu Taahhütname'de imzası bulunan kefil …………………………...…………..…. 

olarak TAKASBANK‟ın bu Taahhütname‟den kaynaklanan alacakları için 

….……........………………………………….………… TL. ile sınırlı olmak üzere 

…………………………………………. sıfatıyla……………tarihinden itibaren 

on yıl süre ile sorumlu olacağımızı, asıl borçlu için muaccel hale gelen borcun 

kendimiz için de muaccel hale geleceğini, 

15. Yapılan işlemlerin TAKASBANK‟ın kayıtları ile kanıtlanacağını, söz konusu 

kayıtların kesin delil sayılacağını ve bu taahhüdümüzün Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu‟nun 193 üncü maddesine göre kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, 

16. Bu Taahhütnamenin süresiz olarak imzalandığını, geçerliliğinin kredinin 

tamamının ve bu Taahhütnameden doğan her türlü borcun tarafımızdan nakden ve 

tamamen ödenmesi ile sona erebileceğini, Noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü 

mektupla önceden ihbarda bulunmak suretiyle fesih yapılabileceğini, fesih halinde 

borç bakiyesinin tamamı ödeninceye kadar  temerrüt faizi, vergi, komisyon, 

masraf ve diğer kesintilerden dolayı sorumluluğumuzun aynen devam edeceğini, 

17. Bu Taahhütname'den doğan borçlarımızın tahsili amacı ile TAKASBANK‟ın dava 

açmak veya icra takibi yapmak zorunda kalması durumunda, bu dava ve takipler 

nedeniyle yapılacak her türlü harç, masraf ve avukatlık ücretini ödemekle yükümlü 

olduğumuzu, 
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18. Aşağıda belirtilen adresin kanuni ikametgah adresimiz olduğunu, adreste herhangi 

bir değişiklik söz konusu olduğunda, bu değişikliğin yazılı olarak TAKASBANK‟a 

bildirilmemesi halinde, belirtilen adrese yapılan tebligatın yasal ve doğru adrese 

yapılmış sayılacağını, 

19. Uyuşmazlıkların çözümünde münhasıran İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra 

Dairelerinin yetkili olduğunu, 

20. 6 Sayfa ve 20 maddeden oluşan işbu Taahhütname'nin tümünü okuyup, içeriğini 

aynen kabul ederek ……/….../….…. tarihinde imzaladığımızı, beyan, kabul ve 

taahhüt ederiz. 

 

BORÇLU - TAAHHÜT EDEN: 

 

ÜNVAN  : 

ADRES  : 

KAŞE+İMZA : 

 

……………………….. KEFİL  

 

AD-SOYAD-ÜNVAN :…………………………………………………………….. 

T.C.KİMLİK NO  :……………………………………………………………… 

ADRES   :………………………………………………………………. 

KAŞE+İMZA   :……………………………………………………………….. 

 

 

EŞ İZNİ :Eşimin bu Taahhütname’deki hükümler çerçevesinde 

kefalet sözleşmesi imzalamasına izin veriyorum.  

AD-SOYAD  :………………………………………………… 

İMZA   : 

 

 
 


