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      KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP)  
SÖZLEŞMESİ 

Sözleşme No :      [1] 
 

I. TARAFLAR: 
 

Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), 
 
Ticaret Unvanı                                                 : Denizbank A.Ş 
Merkez Adresi                                                  : Büyükdere Cad. No:141 34394    
         Esentepe/İstanbul 
Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR)  :……………………… [2] 
Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Sicil Nosu           : İst. Ticaret Sicil Memurluğu 
           368587/316169         
Web Sitesi Adresi    : www.denizbank.com                      
Telefon Numarası    : 444 0 800  
MERSİS No     : 0292 – 0084 – 4960 – 0341 

 

olan DenizBank A.Ş. merkez ve/veya bilumum yurtiçi ve yurtdışı şubeleri nam ve hesabına DenizBank A.Ş.………. [2] 
Şubesi (“Banka”) ile diğer  tarafta, 
 
Adresi      :  …………[3] 
TCKN      :  …………[3]     
E-posta Adresi               :  …………[3]               
Telefon    Numarası                                      : …………[3] 
 
olan ………………. [3] (“Müşteri”) arasında Müşteri’ye aşağıda yazılı hükümler dairesinde kredi mevduat hesabı 
(kurtaran hesap) açılması  amacıyla akdedilmiştir. İşbu Sözleşme kapsamında Banka ve Müşteri tek tek “Taraf”, birlikte 
“Taraflar” olarak anılacaktır. 
 
(Varsa) Kredi Aracısının Ticaret Unvanı :  .............. [4] 
MERSİS No     :  .............. [4] 
Açık Adresi     :  .............. [4] 
Telefon Numarası    :  .............. [4] 
 
 

II.KREDİ BİLGİLERİ 
 

 
 

 (BSMV hariç) 
Tahsilat Dönemi 

 Açıklama 

Akdi Faiz Oranı (1)  2,02% Aylık Kullanım anında 

Temerrüt (Gecikme) Faiz 
Oranı(2)  

2,52% 
Aylık Gecikme durumunda 

Taksitli KMH Akdi Faiz 
Oranı(3)  

1,99% 
Aylık 

Kullanım anında 
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BSMV Oranı  %5  Faiz tutarı üzerinden tahsil edilir. 

KKDF Oranı  %15  Faiz tutarı üzerinden tahsil edilir.  

 
 
 
 
(1)Akdi Faiz Oranı: Bu Sözleşmede yer alan ve kredili mevduat hesabına uygulanan yukarıdaki tabloda yer alan faiz 
oranıdır.  
(2)Gecikme Faiz Oranı: Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde ilgili mevzuat gereği belirlenen orandır. 
(3)Müşteri talimatı ile Taksitli Kredili Mevduat Hesabı kullanımının söz konusu olması halinde hesaba uygulanan akdi 
faiz oranıdır. Taksitli kredili mevduat hesabı Müşteri talebi üzerine Kredili mevduat hesabı limiti dahilinde taksitli olarak 
kullanım sağlayan bir kredi hesabıdır.  

III.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

1.Kredinin Türü ile Bireysel Kredi Sözleşmesi’nin Tanımı ve Kredinin Kullanımına İlişkin Esaslar  
 
(a) Bu sözleşme kapsamında kullandırılan kredinin türü belirsiz süreli tüketici kredisi, krediye ilişkin olarak 

tarafların karşılıklı hak ve borçlarını düzenleyen bu sözleşme belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmesidir. 
Kredili mevduat hesabı sözleşmesi Banka’nın önceden Müşteri ile açıkça kararlaştırılarak belirli bir limit dahilinde 
Müşteri’nin mevduat hesabından var olan aktiften fazlasını kullanmasına izin veren sözleşmedir.  

(b)  Belirsiz süreli kredi sözleşmesinde akdi faiz oranında değişiklik yapılması halinde, bu değişikliğin yürürlüğe 
girmesinden 30 (otuz) gün önce, Müşteriye kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bu değişiklik 
yazılı olarak bildirilir. Bu bildirimde yeni faiz oranının yürürlüğe girmesinden sonra varsa yapılacak ödemelerin 
tutarı, sayısı ile aralıklarının değişmesine ilişkin ayrıntılara yer verilir. Faiz oranının arttırılması halinde yeni faiz 
oranı geriye dönük olarak uygulanmaz. Müşteri bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde borcun 
tamamını ödediği ve kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez. Belirsiz süreli kredi 
sözleşmesinde yer alan akdi faiz oranı dışında diğer sözleşme şartlarında değişiklik yapılması halinde bu 
değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün önce Müşteriye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile 
bildirilir. Müşteri bu değişikliği kabul etmeyerek ilgili mevzuat çerçevesinde fesih hakkını kullanabilir.  

(c) Müşteri bu Sözleşmenin bir örneğini düzenleme tarihinden sonraki ilk yıl için ücretsiz olarak talep edebilir. 
(d) Kredili Mevduat Hesabının aylık faiz tutarı, akdi faiz oranı üzerinden bir gün valörlü olarak hesaplanır. Kredili 

mevduat hesabı limitinden aynı gün içerisinde kullanıp yapıp geri ödeme yapılması halinde bir günlük akdi faiz 
işler. Tatil günlerinde limitten kullanım yapılıp aynı gün geri ödeme yapılması halinde ise tatil günü kadar akdi faiz 
işler.  

(e) Banka Kredili Müşteri’nin mevduat hesabı ile ilgili olarak hesabın kullanımının olduğu ay sonrasında hesaba 
yapılan borç, alacak kayıtlarını ve bakiyeyi gösteren bir hesap özetini elektronik posta adres bilgisi bulunan 
müşterilere elektronik posta yolu ile, elektronik posta adresi bulunmayan müşterilere SMS yolu ile, elektronik 
posta veya cep telefonu bilgisi bulunmayan müşterilere ise posta yolu ile gönderim yapar.  

(f) Temerrüt durumunda Müşteri’ye Banka tarafından Noter aracılığı ile gönderilecek yasal bildirimlere ilişkin 
masraflar Müşteriden tahsil edilir.  

 
2.Geri Ödeme 
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(a)Müşteriye gönderilen hesap özeti ile bildirilen ödeme tarihinde Müşteri tarafından kullanılmış olan kredi mevduat 
hesabı tutarının ödenmemesi durumunda Banka kredi kullanımını dondurup, Müşteri hesabına yatan tutarları anında 
otomatik olarak tahsil edip kredili mevduat hesabına ilişkin borç tutarını kapatmaya yetkilidir.  
(b)Krediye ilişkin taksit vadesi kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlarsa, ilgili vade tarihi kendiliğinden bu 
günü izleyen ve tatil olmayan ilk gün olur. 
 
3. Kredili Limiti 
 
(a) Banka, kredili mevduat hesabını müşteri kredi performansına göre Banka’nın kredi tahsis koşulları da göz önünde 
bulundurularak müşteri talimatına bağlı olarak tahsis eder. Banka, Müşterinin kredi performansına göre gerekli ise 
kredili mevduat hesabı limiti ve kullanım şartlarını belirlemeye, kredi limitini artırıp azaltmaya veya iptal etmeye 
mevzuat çerçevesinde yetkilidir. Kredili mevduat hesabı limiti Müşteri’nin onayı olmadan artırılamaz.  
(b)Herhangi bir işlemiyle Müşteri kredi limitinin aşılmasına sebebiyet verdiği takdirde; Müşteri kredi limitinin aşan 
kısmından da sorumlu olur ve aşan kısma limit aşım tarihinden itibaren TCMB tarafından yayınlanan kredi kartı 
işlemlerinde uygulanacak azami oranındaki temerrüt faizini uygulanır. Ancak, kredili mevduat hesaplarında 
uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları ile ilgili mevzuat kapsamında belirlenen akdi ve gecikme faiz 
oranlarını geçemez.  

 
4.Temerrüt ve Temerrüdün Hukuksal Sonuçları 
 
Müşteriye gönderilen hesap özetinde yer alan kredili mevduat hesabının asgari ödeme tutarının son ödeme tarihinde 
ödenmesi gerekmektedir. Hesap özetinizde belirtilen son ödeme tarihinde asgari ödemenin gerçekleşmemesi 
durumunda sadece kullanmış olunan anapara tutarına gecikme faizi işler. 
 

    Müşteri’nin hesap özetinde yer alan borcunu birbirini izleyen en az üç dönem ödemede temerrüde düşmesi halinde  
Banka Müşteri’ye ödeme yapması için 30 (otuz) gün süre tanır. Bu süre içerisinde Müşteri’nin ödeme yapmaması 
halinde Banka borcun tamamının ifa edilmesini talep edebilir. Banka bu durumda başka bir ihtara gerek olmaksızın 
tüm alacaklarının tahsili için haciz veya iflas yolu ile takibe geçebilir ve alınan teminatların nakde çevrilmesi için 
takipte bulunabilir. Banka, rehnettiği ya da rehnedeceği ya da üzerinde hapis hakkını kullandığı mal ve değerleri 
herhangi bir resmi makama ibraz etmeden açık arttırmaya çıkarabilir, kanuni yollarla paraya çevirebilir ve bedellerini 
Müşteri’nin borçlarına mahsup edebilir.  
   
5.Teminatlar 
 
Banka bu Sözleşme kapsamında doğmuş ve doğacak kredi borçlarının teminatını teşkil etmek üzere rehin, nakit 
blokaj, alacak temliki, kefalet vb. gibi teminatlar talep edebilir. Bu teminatların müşterinin edimlerine karşılık olarak 
alınan şahsi teminatlardan olması halinde her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılır. Müşterinin alacaklarına 
ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılır. 
Kredinin fer ’ileriyle birlikte tamamen kapatılması halinde tesis edilen teminatlar Banka tarafından serbest bırakılır. 
 
6.Cayma Hakkı 
 
Müşteri 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kredi sözleşmesinden 
cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar. Ancak sözleşmenin bir örneğinin 
yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile müşteriye verildiği tarihin sözleşmenin kurulduğu tarihten daha sonra 
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olması durumunda, bu süre, müşterinin sözleşmenin bir örneğini aldığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkının 
kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bankaya yöneltilmiş 
olması yeterlidir. Cayma hakkını kullanan müşterinin krediden faydalandığı hâllerde, müşteri, anaparayı ve kredinin 
kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini 
Bankaya göndermesinden sonra 30 (otuz) gün içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde krediden 
cayılmamış sayılır.  Faiz, akdî faiz oranına göre hesaplanır. Müşteriden, hesaplanan akdî faiz ve bir kamu kurum 
veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan ücretler dışında herhangi bir bedel talep edilmez. Bu bedeller 
dışında kalan ve müşteriden tahsil edilen her türlü ücret, müşterinin anapara ile tahakkuk eden faizi bankaya geri 
ödediği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde müşteriye iade edilir.  

 
7.Tahsliat Şekli 
 
Nakden veya hesaben yapılır.  
 
8.Sözleşme’nin Sona Ermesi 
 
Müşteri herhangi bir zamanda ücret ödemeden bankaya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde 
bulunarak sözleşmeyi feshedebilir. Banka en az 2 (iki) ay önceden Müşteriye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı 
ile bildirimde bulunarak işbu sözleşmeyi feshedebilir. Banka ayrıca haklı nedenlerin varlığı halinde bu bildirim 
süresine uymadan işbu sözleşmeyi feshedebilir. Bu sözleşmenin sona ermesi halinde Müşteri ile imzalanmış olan 
Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi yürürlüktedir. 
 
 
 
 
 
9.Uygulanacak Hükümler 
 
(a)Bu sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda Müşteri ile Banka arasında akdedilmiş olan Temel Bankacılık 
Hizmet Sözleşmesi hükümleri uygulanır.  
(b)Müşteri, işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini ve Sözleşme’den kaynaklanan Banka’daki alacaklarını, 
Banka’dan yazılı onay alarak 3. bir kişiye transfer, devir ve temlik edebilir.  
 

    10.Banka’nın Bilgi Vermesi 
 

Müşteri, Banka’nın gerekli gördüğü takdirde, kendisiyle ilgili olarak üçüncü kişilerden bilgi almaya yetkili olduğunu; 
ayrıca, Banka’nın kendisine ait bilgileri ilgili resmi makamlara, kişi veya kuruluşlara Bankacılık Kanunu ve ilgili 
mevzuat çerçevesinde verebileceğini beyan ve kabul eder.  
 
11.Delil Anlaşması 
 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi çerçevesinde, işbu Sözleşme ile ilgili herhangi bir uyuşmazlıkta 
tarafların usulüne uygun olarak düzenlenmiş defter ve mikrofilm, mikrofiş, ses, teyp bantları, bilgi işlem ve bilgisayar 
vs. kayıtları anılan kanunun 199. maddesi kapsamında belge olarak değerlendirilecek ve geçerli delildir. 
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12.Tebligat Adresi 
 
Müşteri’nin, ikametgah adresi yukarıda belirtilmiş olup, bu adrese yapılacak bildirim ve tebliğler Müşteri’ye yapılmış 
sayılacaktır. Müşteri, bu ikametgahını değiştirirse yeni ikametgah adresini en geç 1(bir) gün içerisinde Banka’ya, 
Banka’nın iletişim kanallarını kullanarak bildireceğini kabul ve beyan eder.  
 
13.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri 
 
(a)Müşteri bu Sözleşmeye konu uyuşmazlıklarda başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine 
yapabilir. 
(b)Taraflar, bu Sözleşme’den doğacak her türlü anlaşmazlıklarda, Türk kanunlarının ve İstanbul veya ................ [5] 
mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul ederler. 
 
Bu Sözleşme 13 madde olarak Taraflar arasında ....../...../20..... [6]  tarihinde imzalanmıştır. 
 

 

Kredi kullandırımı Bankaca yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunması halinde gerçekleştirilir. 
 
 

 
 
 
 

DİKKAT: Aşağıdaki alana müşteri tarafından elle “Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım” ifadesi 
yazılmalıdır. [9]   
 
 

 

 

Müşteri 

Adı/Soyadı       [3] 

Yukarıda tarafıma yapılan bilgilendirme kapsamında  ve belirtilen koşullarda adıma ………….. [7]  numaralı 
vadesiz mevduat hesabıma Kredili Mevduat Hesabı       (Kurtaran Hesap) tanımlanmasını talep ederim.  
Hesabımda yeterli bakiye bulunmaması durumunda, kredi kartı ödeme tutarımın, çek ödemelerimin, vermiş 

olduğum/verecek olacağım  havale, EFT, düzenli ve otomatik ödeme talimatlarımın (varsa talimatlardan doğan 

ücretlerde dahil olmak üzere), bankanıza olan kredi geri ödemelerim de dahil olmak üzere tüm borç ve ödemelerimin 

Şubenize ayrıca yazılı bir talimat vermeme gerek kalmaksızın Bankanızca resen bu hesaptan tahsilini 

istiyorum/kabul ediyorum. 

Müşteri İmza[8]: 

http://www.denizbank.com/
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Adres      [3]  
 
İmza      [10] 

 
 

BANKA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR       
                                               
İmza huzurumda atıldı ve Müşteri bilgileri teyit edildi. 
Personel sicil no        [11] 
 
İmza [11] 
 
 
 
                                                             
 
DenizBankA.Ş  
                                                          [2]   Şubesi 
   İmza yetkili                                                 İmza yetkili 
   Personel sicil no           [12]                      Personel sicil no        [12] 
 
   Yetkili İmzalar [12] 
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