
 
 
…………………………………….. A.Ş. 
 
Sn………………………….….( Müteselsil Kefil) 
Sn……………………………...( Müteselsil Kefil) 

 

 

Bankamız ile ……………………………………….. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi 
çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin 
bir örneği ve bu Taahhütnamenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki genel 
işlem şartlarına dikkatinizi çeken Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ile konuyla ilgili 
Bankamızın iç mevzuatı kapsamında yer alan Takas Kredisi Uygulama Esasları  
Prosedürü gönderilmektedir.  

Bu çerçevede, işbu Taahhütname hükümlerini incelemeniz, gerek duymanız halinde 
konu ile ilgili olarak uzman bir kişiden (avukat, hukuk danışmanı vs.) yardım 
almanız ve akabinde Bankamıza başvurmanız önerilmektedir.  

İşbu Taahhütnameyi incelemeniz ve tercihinize bağlı olarak bunların hukuki ve 
finansal açıdan değerlendirilmelerine ilişkin görüş almanızın akabinde, tarafınızla 
müzakere etmeye ve anlaşma yapmaya hazır olduğumuzu belirtiriz. 

Saygılarımızla,  

           TAKASBANK    
        İSTANBULTAKAS VE SAKLAMA BANKASI A. Ş. 

     

Ekler:  Takas Kredisi  Taahhütnamesi  
 Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (3 sayfa) 
 Takas Kredisi Uygulama Esasları Prosedürü 
 
……/……/20…. tarihinde tebellüğ aldım.  
Ünvan-Ad –Soyad: 
İmza    : 
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TAKAS KRED İSİ TAAHHÜTNAMES İ 

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 

Türk Borçlar Kanunu’nun 21.maddesi gereğince, sizinle yapacağımız 
Taahhütnamede bulunan genel işlem şartları ekte tarafınıza sunulmaktadır. Söz 
konusu genel işlem şartlarının tarafınızca okunarak anlaşılması ve irdelenerek 
değerlendirilmesi ve tarafınıza teslim edilmesinden en az iki işgünü geçtikten sonra 
kabul edildiğinin Bankamıza (TAKASBANK – İSTANBUL TAKAS VE 
SAKLAMA BANKASI A. Ş.) bildirilmesi durumunda sizinle işbu Taahhütnameyi 
yapmayı kabul ve beyan ediyoruz. Ayrıca ekte yer alan genel işlem şartlarının bir 
kısmına özellikle dikkatinizi çekmek isteriz.  

Şöyle ki; 

2. madde gereği, limiti belirtilen kredi hangi tür işlemde kullanılırsa kullanılsın, 
halen yürürlükte bulunan ve ileride yürürlüğe konulacak olan; Uygulama Esasları ve 
Bankamızın bu konuda çıkardığı diğer her türlü düzenlemeler ile bu Taahhütname 
hükümleri uygulanacaktır. Bankamız kredi işlemleri ile ilgili her türlü düzenleyici ve 
değiştirici yetkiye sahip olup, tarafımızca duyurulan ve duyurulacak olan tüm 
kurallara aynen uymanız gerekmekte, söz konusu yetkilerin kullanılmasına karşı 
hiçbir itiraz hakkınız bulunmamaktadır. Bankamızın halihazırda konu ile ilgili olarak 
düzenlediği Takas Kredisi Uygulama Esasları Prosedürü yürürlükte bulunmakta 
olup, söz konusu Prosedür Taahhütnamenin tarafınızca imzalanması durumunda 
kapsamına giren işlemler bakımından size de uygulanacaktır. Bu nedenle henüz 
Taahhütname tarafınızca imzalanmadan işbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu’na ek 
olarak Bankamızın Takas Kredisi Uygulama Esasları Prosedürünün de, okunarak 
değerlendirilmesi ve kabulünüzün alınması amacıyla tarafınıza sunulmaktadır. 
 
6. madde uyarınca, Bankamızın Taahhütnameye 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, bu krediyi limit içinde tamamen veya kısmen kullandırıp 
kullandırmama, kullandırma şartlarını ve vadesini tespit, krediyi durdurma, kredi 
limitlerini azaltma, limitler ile ilgili her türlü düzenlemeleri yapma, verdiği her türlü 
Takas Kredisinin süresini, dilediği süreler ve dilediği koşul ve değişiklerle temdit 
etme hususlarında yetkisi olduğunu ve bu çerçevede işlemlere hiç bir şekil ve nedenle 
itiraz edemeyeceğinizi, bu yetkilerin herhangi bir ihbara gerek olmaksızın 
Bankamızca tek taraflı olarak kullanılabileceğini ve yetkinin kullanılmasıyla işlemin 
tamamlanacağını, herhangi bir nedenle limiti aşan miktarda kredi kullanılması 
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durumunda, limiti aşan kısım için de bu Taahhütname hükümlerine tabi olduğunuzu 
kabul etmiş bulunmaktasınız. 
 
7. madde kapsamında, istenilen bilgi ve belgelerin verilmesi ile yükümlü olduğunuz, 
Bankamızın kendi yetkilileri veya denetçiler vasıtasıyla denetim yaptırabileceği, 
yanıltıcı bilgi verdiğinizin öğrenilmesi durumunda ise Bankamızın krediyi 
kullandırmayabileceği, kredi kullanılmış ise borcun tamamının muaccel 
kılınabileceği hususlarında düzenleme yapılmıştır. 

8. madde uyarınca, Bankamız’da bulunan ve ileride bulunabilecek olan teminat talebi 
sonucunda, bloke edilen nakit, Bankamızın doğmuş veya doğacak alacakları için 
Bankamıza teminat olarak verilmiş olup, Bankamızın parayı dilediği alacağına her 
zaman mahsup edebilme hakkı bulunmaktadır. Yine, Bankamıza vermiş olduğunuz 
teminatların yetersiz hale gelmesi durumunda, Bankamız belirleyeceği şart ve 
şekillerde eksikliğin tamamlanmasını isteyebilecek, bu talebini Kurumunuza telefon, 
faks veya web tarayıcısı üzerinden erişim yöntemi veya client server (istemci 
sunucu) yöntemi ile çalışan Bankamız uygulamaları kanalıyla bildirme hak ve 
yetkisine sahip olacaktır. Bu durumda belirlenen süre içersinde hiçbir koşul ileri 
sürmeksizin teminatı Bankamızın istediği orana çıkartma yükümlülüğünüz 
bulunmakta, bu karara itiraz hakkınızın olmadığını ve bu yüzden doğacak her türlü 
hak ve iddialarınızdan önceden vazgeçtiğinizi, aksi halde Uygulama Esasları ve 
Bankamızın bu konuda çıkardığı diğer her türlü düzenlemelerde yer alan hükümlerin 
uygulanacağını, Bankamızın bu konuda takdir hakkına sahip olduğunu, yukarıda 
belirtilen yetkilerin kullanılması için hesapları kat edip etmemekte serbest olduğunu 
kabul etmektesiniz. 

9. madde uyarınca, yetkili merciler tarafından saptanan sınırlar içinde olmak kaydı 
ile Bankamıza faiz ve komisyonları artırma hakkı tanınmıştır. Ayrıca, Kurumunuzun 
Taahhütname gereğince ileride konulabilecek tüm vergi ve yasal kesintilerle, halen 
mevcut olanlarına yapılabilecek zam ve ilaveleri ihbara gerek kalmaksızın yürürlük 
tarihinden itibaren ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Yine, Kurumunuz 
Bankamızca tahsil edilmiş olan faiz, komisyon ve  yasal kesintilerin hiçbir surette 
iadesini ve azaltılmasını isteyemeyecektir. Ayrıca, borçluluk haliniz, Bankamızın 
kayıt ve defterine göre asıl ve fer'ileri ile birlikte borçlarınız tamamen ödeninceye 
kadar devam edecektir.  

10. madde uyarınca, Uygulama Esasları ve Bankamızın çıkardığı diğer her türlü 
düzenlemeler ile bu maddede sayılan hallerin vuku bulduğu durumlarda bakiye 
borcunuzun tamamı hiç bir ihtar ve ihbarnameye gerek kalmaksızın kendiliğinden 
muaccel olmakta, bu sebeple borcunuzu ve faizlerini yasal kesintileriyle birlikte 
nakden ödeme yükümlülüğü altına girmektesiniz. Kredi kullanımından doğan borç 
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ve faizin kısmen ya da tamamen ödenmesinin istemesi halinde, en geç günsonuna 
kadar yerine getirmeyi, herhangi bir nedenle temerrüde düştüğünüzde, bu 
Taahhütnameden doğmuş ve doğabilecek tüm borçlarınızın muaccel hale geleceğini 
ve temerrüdün doğduğu tarihten bunları Bankamıza ödeyeceğiniz tarihe kadar 
geçecek günler için Bankamızın bu konuda çıkardığı diğer her türlü düzenlemelerde 
yer alan hükümler çerçevesinde saptanacak temerrüt faizi oranı üzerinden bakiye 
borca uygulanarak bulunacak faizi ve yasal kesintilerini ödeyeceğinizi, Bankamızın 
herhangi bir ihbarda bulunmadan alacağını nezdindeki nakdinizden ve 
teminatlarınızdan tahsil etme yetkisine sahip olduğunu, teminatlarınızın yeterli 
olmaması durumunda nezdimizdeki tüm varlıklarınız ile nakdinizi borcunuza 
mahsup edebileceğini, krediye ilişkin; mali, idari, hukuki her türlü yaptırım ve 
maliyetin doğrudan veya dolaylı sonucunun da tarafınıza ait olduğunu kabul 
etmektesiniz. 

13. madde çerçevesinde, bu Taahhütnameden doğan uyuşmazlıklarda ancak 
Bankamız kayıtları delil olarak kullanılabilecektir. Zira, bankacılık işlemlerinin 
ulaştığı teknolojik boyut ve bilgi işlem teknolojilerinin bankaların her türlü 
işlemlerinde kullanılıyor olması olguları karşısında bugün bankaların alacağını kendi 
kayıtları dışında kanıtlama olanağı fiilen bulunmamaktadır. Öte yandan, bankaların 
tacir sıfatını haiz olmaları, güven kurumu olarak kabul edilmeleri, denetime tabi 
olmaları, ticari defter ve kayıtlarını uluslararası muhasebe standartlarına uygun 
şekilde tutmak ile yükümlü olmaları dikkate alındığında bu Taahhütnameden 
doğabilecek uyuşmazlıklarda ancak Bankamız kayıtlarının delil olarak 
kullanılabileceğinin kabulünde zorunluluk bulunmaktadır. 
 
14. maddeye göre, fesih halinde borç bakiyesinin tamamı ödeninceye kadar temerrüt 
faizi, vergi, komisyon, masraf ve diğer kesintilerden dolayı sorumluluğunuz aynen 
devam edecektir. 
 
15. madde kapsamında, bu Taahhütnameden doğan borçlarınızın tahsili amacı ile 
Bankamızın dava açmak veya icra takibi yapmak zorunda kalması durumunda, bu 
dava ve takipler nedeniyle yapılacak her türlü harç, masraf ve avukatlık ücreti ödeme 
yükümlüğü tarafınıza ait olmaktadır. 
 
17. madde uyarınca, Taahhütnamenin uygulanması ve yorumlanması nedeni ile 
çıkacak tüm uyuşmazlıklarda münhasıran İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra 
Daireleri yetkili olacaktır. Bu çerçevede, Bankamızca aleyhinize açılabilecek davalar 
ve kanuni takipler ile tarafınızca Bankamız aleyhine açılabilecek davalar ve kanuni 
takipler ancak İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde görülebilecektir.  
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Borçlu Aracı Kurulu ş ve Müteselsil Kefilin Beyanı: 
 
Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ile genel işlem şartlarını içeren Takas Kredisi 
Taahhütnamesini ve Takas Kredisi Uygulama Esasları Prosedürünü tam ve eksiksiz 
olarak teslim aldığımı, söz konusu form ile form ekinde sunulan genel işlem şartlarını 
içeren Taahhütnameyi, Takas Kredisi Uygulama Esasları Prosedürünü ve 
Bankanızca özellikle dikkat çekilen maddeleri okuduğumu, incelediğimi, 
değerlendirdiğimi, benim için getirdiği yükümlülükleri anladığımı, bahse konu genel 
işlem şartlarını ve Bankanızca özellikle dikkat çekilen maddeleri uygun bularak 
kabul ettiğimi, Sözleşme kurulduğunda bunların genel işlem şartları olarak beni  
bağlamasına rıza ve kabulümün olduğunu beyan ederim. 
 
 
 
Borçlu - Aracı Kurulu ş :   Müteselsil Kefil: 

Ünvan + Kaşe+İmza :    Ad - Soyad: 

Tarih:      T.C. Kimlik Numarası: 

       Tarih: 

       İmza: 

 

       Müteselsil Kefil: 

       Ad - Soyad: 

       T.C. Kimlik Numarası: 

       Tarih: 

       İmza: 

 

 

 

 

 


