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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ

Bankaların önemli iki işlevi vardır. Fazla fonları toplamak ve topladığı bu fonları ihtiyaç sahibine
aktararak kar etmektir. Elindeki fonları ihtiyaç sahiplerine verme işlemine kredi denir. Bankalar
kanununda kredi standardı oluşturulmuştur. Ayrıca BDDK nın çıkardığı tüzük doğrultusunda da
bankalar kredi işlemleri yaparlar.
Bankacılık risklerin yönetilmesi amacı doğrultusunda kredi işlemi yapar. Güçlü risk yönetimi olan
bankalar taşıdıkları riskleri tespit ederek, kullandırdıkları kredi ile kar etmek yoluna gider. Bu nedenle
kredi kullandırılırken ihtiyaç belirlenir. İhtiyaca uygun kredi saptanır. Gerekli araştırmalar yapılır.
Uygun süre tanımlanır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda kredi verilir.
Bankanın yönetemeyeceği risklere maruz kalması sadece kendi varlığını tehdit etmemekte;
faaliyetlerini yabancı kaynaklarla finanse ettiği için toplumun geniş bir kesimini oluşturan mevduat
sahipleri ile bankaya fon sağlayan diğer kredi kuruluşları da zararla karşı karşıya kalmaktadır. Böylece
bankada başlayan sorun çok kısa bir sürede diğer finansal kurumların ve mali piyasaların sorunu
olabilmektedir. Küreselleşme ile sağlanan finansal serbestlik sonucu aralarında evrensel ve karmaşık
bağlar gelişen diğer ülkelerin mali piyasaları da bu sorundan olumsuz bir şekilde etkilenmektedirler.
Tüm bu zincirleme etkileşim sonunda en nihayetinde zarar, risk yönetimi konusunda en az etkili ve
bilgili olan kesime yani halka, alım gücünde ve aldığı hizmetin kalitesinde düşüş şeklinde fatura
edilmektedir.
Mali aracılık işlevi gereği atıl fonları toplayarak ihtiyacı olanlara aktarması faaliyeti ile ekonominin
canlanmasına ve toplum refahının yükselmesine katkı sağlaması beklenen bankaların sebep
olabileceği zararların büyüklüğü düşünüldüğünde risklerinin iyi yönetilmesinin ne kadar önemli
olduğu ortaya çıkmaktadır. Dünya genelindeki gelişmelerin tüm ekonomik birimleri etkiler hale
gelmesi, gerçekleşme olasılığı olan risklerin mümkün olduğunca ölçülmesi ve kontrol edilmesi
ihtiyacını artırmıştır. Bu ihtiyaç otorite tarafından düzenleyici kurumlar vasıtası ile karşılanmaya
çalışılmaktadır. Riskin yönetilmesi için tüm piyasalarda uygulanması amaçlanan kurallar bütünü,
uluslararası kuruluşlar tarafından ulusal düzenleyici kurumlara tavsiye olarak bildirilmektedir

Öğr. Gör. Cemal Usuğ, İstanbul, 2016
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KISALTMALAR
Plasman: Plasmanın sözlük anlamı yatırımdır. Sermayenin bir işe yatırılması plase edilmesi
anlamına gelir. Bankacılıkta plasman ise, müşterilere verilen krediler anlamını taşır,
Vade: Bir kredinin ne zaman geri ödeneceğine veya ne kadar süre ile kullanacağına ilişkin
olarak kredi kullandırılmadan önce tespit edilen tarihtir. Kredilerin kullandırıldıktan belli bir
süre sonra (vadesinde) geri ödenmesi gerekir.
Limit: Sınır demektir. Banka genel müdürlüğü veya yetkili diğer birimlerce bankalar
Kanunu'ndaki sınırlamalar dahilinde, bir gerçek veya tüzel kişiye kullandırılmak üzere tahsis
edilen kredinin azami tutarıdır.
Depasman: Gerek firmaların kredi limitlerinde, gerekse şubelere tahsis edilen nakit ve
gayrinakit kredi limitlerinde meydana gelen aşımlara depasman denir.
Moralite: Şirket yöneticilerinin ve ortaklarının ahlak ve karakterleri ile taahhütlerine
bağlılıklarıdır.
Aval; Bir ticari senedin üzerine kaydedilmiş kefilliktir.
Reel faiz: Nominal faizin enflasyon oranıyla düzenlenmiş halidir.
Marj: Marjın sözlük anlamı limit, had, ihtiyat payıdır. Bankacılıkta marj, rehin ve ipotek
karşılığı açılan kredilere ilişkin alman güvencelerden ihtiyat payı olarak düşülen kısımdır.
Marj genellikle (%) ile ifade edilir. Kredi karşılığı olarak alınacak güvencelere uygulanacak
marj oranlan, genel olarak teminat türlerine göre Genel Müdürlükçe saptanır ve şubelere
duyurulur. Genel Müdürlük, marj oranlarını firma bazında güvenirlik ve verimlilik
unsurlarını dikkate alarak azaltıp çoğaltabilir.
Triyaj: Sözcük olarak, ayırma, ayırt etme ve seçme anlamına gelen "triyaj" bankacılıkta,
senetlerin incelenerek ticari değeri olmayan ya da işleme konulmasında sakınca görülenlerin
ayaklanması anlamında kullanılmaktadır.
Leasing: Bir taşınır veya taşınmazın kullanım hakkının kiralama kuruluşu tarafından belli
bir süre içinde ve belli bir kira karşılığında bir kiracıya verilmesi, anlaşmaya göre kiralananın
ya olduğu gibi geri alınması ya da mülkiyetin kiracıda bırakılabilmesi işlemi.
Faktoring: Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarını
alacaklandırıcı adı verilen finansal kuruluşlara devredilmesi işlemi.
Forfaiting: Özellikle mal ve hizmet dışsatımından doğan ve belirli bir ödeme planına (3
aydan 10 yıla kadar vadeli) göre tahsil edilebilecek olan alacaklarla ilgili hakkın, bir banka
ya da bu alanda uzmanlaşmış bir mali kurum tarafından tüm ticari ve ülke riskleri üstlenilerek
belli bir Iskonto oranından satın alınmasına dayanan bir finansman tekniği.
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BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
KKB: Kredi Kayıt Bürosu
KGF: Kredi Garanti Fonu
KKDF: Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu
BSMV: Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi
DEK: Dövize Endeksli Kredi
BCH: Borçlu Cari Hesap
TTK: Ticari Taksitli Kredi
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YAZAR NOTU
Değerli öğrenciler,
Kitapta konular olabildiğince özlü sunulmaya çalışılmış, Kredi Bilgileri, Kredi Türleri, Alınan
Teminat ve Riskin Takip Aşaması gibi konuların pekişmesi için dört farklı formatta sorular
mevcuttur. Bunlardan biri olan Uygulamalar başlığında yer alan çözümlü problemler sayesinde,
bölüm içinde anlatılan kavram ve nosyonları pekiştirme olanağını bulacaksınız. Uygulama Soruları
başlığındaki grupta ise Uygulamalara benzer ancak bizzat kendinizin de araştıracağı somut verilere
ilişkin sorular yer almaktadır. Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız
çoktan seçmeli onar adet soru bulunmaktadır. Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular kısmında ise
daha ziyade öğrendiğiniz bilgileri pratik yaşama uygulama olanaklarını düşündürten soruları
bulacaksınız.
Ders kitabımız özetle 4 bölüm halindedir. 1. Bölüm kredi tanımı ve detaylarını, 2. Bölüm
kullandırılan kredi çeşitlerini, 3. Bölüm kullandırılan krediler için alınan teminatları, 4. Bölüm geri
dönüşü aksamaya başlayan krediler için alınacak önlemleri aktarmaktadır.

Cemal Usuğ
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1. KREDİ RİSK VE KREDİ TÜRLERİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Bu hafta Kredinin tanımı, Unsurları ve kredi çeşitleri konusunda bilgiler göreceğiz.
Kredi çeşitliliğinin bu kadar çok olması; sektörde faaliyet gösteren firmaların faaliyet konuları,
üretimleri, iş yapış şekilleri doğrultusunda çıkan talepler doğrultusunda tasarlanmış ve
bankacılık sektöründeki rekabet koşullarınca şekillendirilmiş olmasından kaynaklandığına
değineceğiz.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bankalar hangi amaçla kredi kullandırır?

2)

Kaç çeşit kredi vardır?

3)

Kredinin ekonomiye olan etkisi nedir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kredi kavramı

Kredinin
kullananlar
açısından zenginliği
ve Eğitimler ile
ekonomik etkileri

4

Anahtar Kavramlar
•

Kredi

•

Kredi çeşitliliği

•

Kredi politikası

5

Giriş
Bu bölümde Kredi kavramı ile tanışacağız. Kredimim bankalar üzerine etkisi, kredi
kullandırımının ne şartlarda ve şekillerde yapıldığı, kredi çeşitliliğinin neler olduğu, kredi
politikaları üzerinde duracağız. Kredi üzerine ön çalışmalar yapacağız.

6

1.1. Kredinin Tanımı
Kredinin sözlük anlamı mecaz anlamda “güven ve saygınlık” tır. Ekonomik ilişkilerde veresiye
mal ve hizmet satışını ve ödünç para verme olayını ifade eder. Bankacılıkta ise kredi; ödünç
para ve müşteri lehine garanti vermek anlamında kullanılır.
Bankacılık açısından kredinin tanımı ise; kredi değerliliği konusunda bir karara ulaşabilmek
için gerekli ve ilgili görülen çeşitli bilgi ve etkenlerin değerlendirilmesi sonucunda kredi
talebinde bulunan bir gerçek yada tüzel kişiye, yasalar ve banka kredi politikası göz önünde
bulundurularak, ihtiyaca uygun düşecek tutar ve vadede para, garanti veya kefalet vermek
şeklinde tanınan olanak yada limittir
Bankacılık Kanunu'nun 48. maddesine göre kredinin tanımı " Bankalarca verilen nakdî krediler
ile teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi gayrinakdî krediler ve
bu niteliği haiz taahhütler, satın alınan tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları, tevdiatta
bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette verilen ödünçler, varlıkların vadeli
satışından doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdî krediler, tahakkuk etmekle birlikte tahsil
edilmemiş faizler, gayrinakdî kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, ters repo işlemlerinden
alacaklar, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler nedeniyle
üstlenilen riskler, ortaklık payları ve Kurulca kredi olarak kabul edilen işlemler izlendikleri
hesaba bakılmaksızın bu Kanun uygulamasında kredi sayılır" şeklinde yapılmıştır.
Kredi ancak geri ödeyeceği konusunda güven duyulan kişi ve kuruluşlara verilir. Kredi
talebinde bulunan bir kişi veya kurumun güvenilir olup olmadığı, çeşitli yöntemlerle hakkında
yapılacak istihbarat ve mali tahlil ile anlaşılır. Bununla birlikte, müşterinin aldığı krediyi
kısmen ya da tamamen geri ödeyememesi her zaman mümkündür.

1.2. Kredinin İşlevleri
Kredinin Kaldıraç İşlevi; Firmaların büyük çoğunluğu devamlı büyüme ve kârlılığını artırma
çabası içerisindedir. Yeterli sermaye birikimleri olmayan firmalar büyüme ve kârlılığını
artırmayı sağlamak için finansal sistemde en çok fon ihtiyacı duyan kesim olmaktadır. Ticari
faaliyetlerini genişletmek isteyen firmalar gerek işletme sermayesi finansmanı gerekse de sabit
varlık yatırımları için banka kredisi kullanmakta ve finansal kaldıraçtan yararlanarak avantajlar
sağlamaktadır.
Finansal kaldıraç bir firmanın sağlamış olduğu fonların oranını belirtmek için kullanılan bir
terimdir. Finansal yapı bir firmanın varlıklarını ne ile finanse ettiğini göstermektedir ve
bilançonun pasif tarafını kapsamaktadır. Firma bilançosunun pasifinde kısa vadeli borçlar,
uzun vadeli borçlar ve hissedarların sermayesi bulunmaktadır ve finansal kaldıraçtan söz
edebilmemiz için firma bilançosunun pasif tarafında borç olmalıdır
Finansal kaldıracın etkisi, borç oranı büyüdükçe büyür. Firma için işler yolunda gitmese bile
alınan borçlara ait faiz ödenmek zorundadır. Firmaların borç kullanma sebepleri büyümek ve
özsermaye kârlılığını artırmak çabası olduğunu düşünürsek bu durumda borç alınan fonların
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maliyetinden daha verimli çalıştırılması gerekmektedir. Aksi durumda özsermaye kârlılığı
artacağına azalacaktır.
Sağladığı avantajlara karşın, borç / özsermaye oranının artması işletmenin finansal riskini
yükseltmekte, borç maliyeti risk derecesindeki yükselmeye bağlı olarak artmaktadır. Kredi
veren kuruluşlar yapmış oldukları mali tablo analizleriyle özsermaye kârlılığı ile finansal risk
arasındaki oranı tespit etmekte; diğer kredilendirme kriterleri de dikkate alınarak firma için en
uygun vade, limit ve fiyatlaması yapılmış krediyi vermektedir.
Özsermaye kârlılığını arttırmak adına finansal riskin aşırı derecede artması, firmanın
yönetemeyeceği borca girmesi doğru olmayıp, kredi veren kuruluş tarafından fazla borç riski
yüklenmiş firmanın kredi limitleri sınırlandırılmaktadır. Böylece piyasada finansal kaldıraç
riskinin yönetilebilir düzeyde kalması sağlanmaktadır.
Kredinin Tüketim İşlevi: Ekonomik durgunluk dönemlerinde birçok işletme, bankalar
tarafından tüketicilere aktarılan mal ve hizmet alımına katkı sağlayan krediler sonucunda mali
durumunun bozulmasını önlemekte; bankalarda toplamış oldukları kaynakları kredilere plase
ederek durgunluğun yaratabileceği olumsuz etkilerden korunabilmektedirler.
Tüketici kredileri, gerçek kişilerin ticari amaç dışında mal ve hizmet alımlarının finansmanına
yönelik olarak, genellikle bir defada kullandırılan ve başlangıçta belirlenen faiz oranlarına göre
ödenen kredilerdir. Tüketici kredilerinin kullanımı, gerçek kişilerin hali hazırdaki gelirleri ile
elde edemeyecekleri mal ve hizmetleri satın alma olanağı sağlayarak refahın artırılmasını
sağlamaktadır. Gerçek kişinin gelecekteki gelirini kullanması ile ilgili davranışları bir yandan
kendi sosyal ve ekonomik refahını, diğer yandan ülke ekonomisini, mal üretimini, gelir
dağılımını ve tüketim mallarını etkilemekte ve piyasalara hareketlilik getirmektedir10.
Bankalar tarafından kullandırılan tüketici kredileri işletmelere kullandırılan ticari kredilere göre
daha düşük limitlidir ve toplumun daha geniş kesimi tarafından kullanılabilmektedir.
Çoğunlukla aylık eşit taksitli olarak kullandırılan tüketici kredilerinin bir ay sonra başlayan geri
ödemeleri bankalar için yeni kredi kullandırmaya kaynak yaratmaktadır. Böylece tüketici
kredilerinin piyasalara yansıyan bu hareketliliği ve talep artışı yatırımları artırmakta ve
yatırımların artışına bağlı olarak istihdam yaratılmasına katkı sağlanmaktadır.
Kredinin Ekonomik işlevi: Temel ekonomik işlevi mali aracılık olan bankaların sağlamış
olduğu fonları kredi olarak ihtiyaç duyanlara aktarması ile ülkenin mali piyasası gelişmekte ve
buna bağlı olarak milli gelir ve istihdam artmaktadır. Özellikle mali piyasaların yeterince
genişleme ve derinleşme göstermediği Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan
ülkelerde, bankalar finansal sistemin esasını oluşturmaktadır. Ekonomide etkili bir para
politikasının uygulanması, ülkenin dış ekonomik ilişkilerinin gelişmesi ve dünya ile bütünleşme
ancak gelişmiş bir bankacılık ve etkin çalışan bir kredi sistemi ile mümkündür.
Krediler sayesinde sermaye ihtiyacı içinde olan firmalar uzun süre beklemeden yatırım yapma
imkanına kavuşur. Buda ülkede yatırım ve üretimin hızlanarak artmasını sağlar. Kredi ayrıca
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atıl veya az getiren tasarrufları değerlendirerek ona bir gelir getirdiğinden tasarrufların artışını
hızlandırır. Böylece sermaye birikimi de sağlanır12.
Bankalar ekonomik kalkınmaya en yüksek katkıyı sağlayacak alan ve sektörlere kredi
kullandırmada öncelik vermektedir. Bankalar, bilanço ve nazım hesaplarının pasifinde yer
alan yükümlülükleri yerine getirebilmek ve maksimum kâr beklentisiyle, elindeki fonları en
uygun müşterilere kredi olarak kullanmayı tercih etmektedirler. Bu amaçla Bankalar, fon
talebinde bulunan müşterilerine ait kredi analizi yaparak tüm müşterilerini tanımlama ve
sınıflandırma yapmaktadır. Almış olduğu krediye ait yükümlülükleri vadesinde yerine
getirebilecek, en iyi katma değer yaratan firmalar bu sınıflandırmada en üst sırada
bulunmaktadır. Bankalar en çok katma değer yaratan firmalara fiyatlama avantajı da sağlayarak
kredilendirmede öncelik vermektedir. Böylece en çok katma değer yaratan firmalar, ihtiyacı
olan fonları temin etmekte öncelikli konumda ve maliyet açısından avantajlı olmaktadır.

1.3. Kredi Unsurları
Zaman; Bankalarca ödünç verilen paranın ve temin edilen saygınlığın belirli bir süre sonra iade
edilmesi söz konusu olduğundan, kredide zaman çok önemlidir. Vade uzadıkça risk artar.
Bunun nedeni ise geleceğin belirsizliğidir.
Kredinin istenilen sürede geri dönmesi hem güvenlik hem de bankanın kârlılığı açısından
önemlidir. Kredinin geri dönüş zamanı uzadıkça, geleceğin belirsizliğinden dolayı risk
artacaktır. Riskin artması bu krediyi kullanan açısından maliyetin, kullandıran açısından da
getirinin yükselmesi anlamına gelmektedir
Güven: Nakit, mal, teminat, kefalet şekil ve mahiyetinde olan herhangi bir şekil ve surette
verilen kredi, belirli bir süre sonra geri alınmak koşulunu taşıdığından, arada bir itimadın
bulunması gerekir. Kredi verilecek kişi ya da kuruluşun banka nezdinde saygınlığı olmalı,
kendisine güvenilmelidir. Bu konu kredi vermenin temel unsurudur.
Bankalar tarafından güven unsurunun tesis edilebilmesi için krediyi talep eden hakkında çeşitli
araştırmalar ve incelemeler yapılmaktadır. Bunlar; müşteri istihbaratı, fınansal tabloların son
birkaç yılını kapsayan analizi, diğer banka ve finansal kuruluşlar ile kredi limiti, kredi riski,
teminat yapısı ve geri ödeme performansı, müşterinin faaliyet gösterdiği sektöre ait analiz, talep
edilen kredinin içeriği, nerde ve nasıl kullanılacağı gibi hususlarda yapılan araştırma ve
incelemelerdir. Yapılan araştırma sonucunda vadesinde krediyi geri ödeneceğine itimat edilen
ihtiyaç sahipleri gerçek ve tüzel kişilere kredi kullandırılmaktadır. Bankalar bir kişiye kredi
vermekle ona hem mali bir imkan sağlanmakta hem de saygınlık kazandırılmaktadır.
Bankalar kullandırdıkları kredilerin tamamının vadesinde tahsil edilmesini ve tahsilatta sorun
yaşanmamasını arzu ederler. Bu her zaman mümkün olmayıp müşteriye bağlı nedenler, sektör
ve ülke ekonomisinde yaşanan olumsuzluklar yada bankalar tarafından yapılan hatalı işlemler
gibi nedenlerle kredi sorunlu hale gelebilmektedir. Kredi ilişkisi başladıktan sonra müşteriye
duyulan güven zedelenmiş ise banka tarafından kredinin ivedilikte tasfiyesi gerekir.
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Risk: Bankacılıkta risk ödünç verilen paraların tahsiline ve verilen garantiye konu taahhüdün
yerine getirilmesine kadar meydana gelmesi muhtemel tehlikelerin toplamıdır. Kredinin
yapısında, borcun, işin yada hizmetin çeşitli nedenlerle yerine getirilememe tehlikesi
olduğundan bütün krediler açıldığı andan itibaren risk içermektedir. Riskin azalması yada
çoğalması, kredi kullananın yükümlülüklerini zamanında yerine getirmekten kaçınmasına yada
getirememesine ve alınacak teminatın cinsine göre artar yada azalır.
Diğer bir anlamda risk, bir kişiye veya bir kuruluşa nakit, mal, kefalet ve teminat şeklinde açılan
kredilerden herhangi bir tarihte kullandırılan miktarı ifade eder.
Gelir: Bankalarda her ticari işletme gibi kâr etme arzusundadır. Sağlamış oldukları kaynakların
bankaya bir maliyeti vardır. Bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirirken oluşan giderler, çağa
ayak uydurmak için yapılacak yatırımlar, düzenleyici otoritenin yüklediği sorumluluklar
bankaların giderleridir. Banka tüm bu giderleri karşılamak ve hissedarlarına kâr sağlamak için
kredileri verimli bir şekilde kullanmak durumundadır.
Kredinin geliri faiz ve komisyondur. Nakit kredilerde faiz ana geliri oluştururken bazı nakit
kredilerde faizle birlikte komisyon geliri de elde edilmektedir. Gayrinakit kredilerin ise ana
geliri komisyondur.

1.4. Kredi Veren Kuruluşlar
Finansal piyasaların genişlemesi ve derinleşmesi bu piyasadaki aracı kurumların çeşitliliği ile
doğrudan alakalıdır. Gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasaları incelendiğinde neredeyse
tamamı bankacılık sektörü kontrolündedir. Ülkemizde de bu durum farklı değildir. Aktif
büyüklüğü 890,8 milyar TL ye ulaşan Türkiye finans piyasasının %96,6 sini bankacılık sektörü
oluşturmaktadır. Diğer Finansal kurumların payı ise ancak %3,4 düzeyindedir. Finans
piyasasında bankacılık sektörü harici bulunan diğer kredi veren finansal kurumlar kredi ve
kefalet birlikleri ile finansman şirketleridir.
Kredi ve Kefalet Birlikleri: Kredi birliklerinde pay senedi, işveren ile istihdam edilen arasında
bir ortaklık senedi niteliğindedir. Kredi birlikleri kendi pay sahiplerinin mülkiyetindedir ve
tasarruf bankaları gibi küçük yatırımcılar için kurulmuştur. Ancak bu iki kurum arasındaki fark,
kredi birliklerinin daha çok üyelerinin tüketici kredileri ihtiyacına yatırım yapmalarıdır. Kredi
birliklerinin gelirleri, üyeleri arasında ortaklık payları oranında dağıtılmaktadır. Bu kurumların
fon kaynakları pay senetleri ile mevduat hesaplarından oluşmaktadır.
Ülkemizde çok sayıda kredi ve kefalet kooperatifi vardır. Bunlar küçük endüstri ve ticaret
sektörünün orta vadeli finansman ihtiyaçlarına yönelik olarak kurulmuştur. Bu kuruluşlar,
ortaklarından topladıkları fonları, yine ortaklarına düşük faizli kredi olarak vermektedir. Kredi
ve kefalet kooperatifleri, üyelerine kefil olarak, Halk Bankası kredilerinden üyelerinin
yararlanmasında olanak sağlamaktadır
Finansman Şirketleri: Finansman şirketlerinin faaliyetleri ticari bankaların vermiş olduğu
hizmetlere benzemektedir. Finansman şirketleri fonları, kendi özvarlık ve borçlarına dayalı
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menkul kıymetler ihraç ederek sağlamaktadırlar. Sağladıkları bu fonları, kredi isteyen
tüketicilere ve fon talebinde bulunan işletmelere doğrudan kısa ve uzun vadeli kredi olarak
sunmaktadırlar. Ayrıca dayanıklı tüketim mallarının finansmanı için bireylere kredi olarak
kullandırmaktadırlar.
Finansman şirketi daha ziyade tüketim mallarının satın alınmasını kolaylaştıran uzmanlaşmış
finans kuruluşlarıdır. Tüccarların, vadeleri gelmemiş alacaklarını satın alırlar veya tüketicilere
doğrudan kredi açarlar. Bu tip şirketler, yirminci yüzyılın başında, otomobil alımlarının taksitle
finansmanını sağlanmasının sonucu olarak ortaya çıkmışlardır.
Finansman şirketleri, faaliyetlerini belli mallarda ve belli imalatçılarda yoğunlaştırırlar.
Finansman şirketleri, tüketicilerin finanse edilmelerinde ve onlara küçük miktarlarda kredi
vermede de rol alırlar. Düşük faiz oranlarıyla az miktarda kredi vermek bankalar için kazançlı
ve cazip olmadığından, tüketici kredilerine yönelen ihtiyaç birçok ülkede finansman
şirketlerinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Finansman şirketleri kendi faaliyetlerini finanse
etmede ticari bankalara dayanırlar.
Finans şirketleri kendi içinde tüketici finans şirketleri, taksitli satış şirketleri, ve ticaret finans
şirketleri olarak üçe ayrılır.
Tüketici Finans Şirketleri: Bu kuruluşlar; finansman bonosu satarak, hisse senedi ve tahvil
çıkartarak fon toplamaktadır. Topladıkları bu fonları; mobilya, otomobil, beyaz eşya gibi
kalemleri satın almak isteyen tüketicilere ve fon ihtiyacı duyan küçük işletmelere kredi olarak
vermektedirler. Bazı finansman şirketleri, ürünlerini satmak isteyen bir ana şirketin yan
kuruluşu olarak kurulmuşlardır.
Satış Finansman Şirketler: Satış Finansman Şirketleri, otomobil ve diğer dayanıklı tüketim
ürünleri satan bayilerden, yapmış oldukları taksitli satışların senetlerini satın alarak, tüketicilere
dolaylı krediler verirler. Bu şirketlerin çoğu bir bayi ya da üretici tarafından kontrol edilen
firmalardır. Bunların ana fonksiyonu sponsor firmanın ürün ve hizmetlerini kredilendirerek
satışlarını arttırmaktır. Bu tür satıcı finansmanı şirketlerine sahip olan kuruluşlara General
Motors, General Electric, Motorola, Sears ve Wards örneği verilebilir.
Ticari Finansman Şirketleri: Ticari Finansman Şirketleri, çoğunlukla şirketlere kredi
kullandırırlar. Bu şirketlerin büyük bir kısmı küçük ve orta ölçekli üretici ve toptancılara alacak
senetleri finansmanı ya da Faktoring hizmeti temin ederler.
Faktoring, bir mali kuruluş (factor) ile ticari borçlular ve mal satan veya hizmet arz eden
arasında üç taraflı bir sözleşme olup, mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacakların
temlik yolu ile bir Faktoring kuruluşuna devredilmesi ve bu alacakların Faktoring kuruluşu
tarafından yönetilmesidir. Faktoring, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için uygun
bir finansman yöntemidir. Faktoring, işletmelerin yurtiçi satışlarına dayalı olarak finansman
sağladığı ve bu tip işletmelerin önemli zamanını alan alacakların tahsili işlemlerini yürüttüğü
gibi, yurtdışı işlemlerde ihracatı kolaylaştırmakta, sunduğu finansman yanında ihracat
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bedelinin ödenmesini garanti etmekte ve bu bedelin vadesinden önce yurda getirilmesine olanak
sağlamaktadır
Leasing, bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak, belirli bir kira karşılığında
kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve yapılan sözleşmede belirlenen değer üzerinden
sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.
Dünya uygulamalarına bakıldığında oldukça yaygın kullanılan bu finansman yöntemi
ülkemizde de yatırım finansmanında kullanılmaktadır.

1.5. Kredinin Fonksiyonları
Kredi,
Ø Tedavül vasıtası fonksiyonunu yerine getirir.
Ø Atıl durumdaki sermaye ve tasarrufların iş alanlarına aktarımını sağlar,
Ø Ekonomik faaliyetlere hız verir,
Ø Malların arzı ile talebi arasındaki dengenin sağlanmasına katkıda bulunur.

1.6. Kredinin Kaynakları
Bankaların ödünç para verebilmeleri için yararlandıkları kaynaklan, öz ve yabancı kaynaklar
olarak iki grupta toplamak mümkündür.
Öz kaynaklar:
Ø Ödenmiş sermaye
Ø İhtiyatlar
Ø Karşılıklar
Ø Dağıtılmamış kârlardan oluşur,
Bu sayılanlar içinde devamlı kaynak niteliği sadece mevduatta vardır. Diğer kaynaklar
vadelerinde tasfiye edildiğine yabancı kaynak denildiğinde ilk düşünülen mevduat kaynağıydı.
Yabancı kaynaklar:
Ø Mevduat
Ø T.C. Merkez Bankası’ndan sağlanan krediler
Ø Yurtiçi bankalardan sağlanan krediler
Ø Yurt dışı bankalardan sağlanan krediler
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Ø Muhtelif borçlar
Ø Tahvil ihracı ile sağlanan fonlardan oluşur.
Ø Krediler çeşitli açılardan sınıflandırılır. Değişik açılardan bakıldığında birden fazla
sınıfa girer.

1.7. Nitelik Açısından Krediler
Verilen kredinin nakit olarak verilip verilmediğini iade eder.

Şema 1: Nitelik Açısından Krediler

Nitelik açısından

nakdi kredi

gayrinakdi kredi

Nakdi Kredi: Ödünç olarak para verilmesidir. Nakit karşılığında banka, müşterisinden faiz ve
kredinin türü faiz+kornisyon alır. S.K.K. ıskonto-iştira, Diğer Teminat Kredisi nakdi kredi
türleridir.
Gayri nakdi Kredi: Ödünç olarak verilen para değil firmanın saygınlığıdır. Alınan bir borcun
geri ödenmesi veya taahhüt edilen bir işin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması konusu
banka garanti verir. Borç ödenmez veya iş yapılmazsa bankanın veya işi yaptıranın uğradığı
zararı tazmin etmekle olur. Teminat mektupları, harici garantiler, kabul kredisi garantisi
krediler sınıfına girer.
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1.8. Vade Açısından Krediler
Kredilerin ne kadar süre ile verildiğini gösterir

Şema 2: Vade Açısından Krediler

Vade açısından

Kısa vadeli

Orta vadeli

Uzun vadeli

Spot

Ø Spot krediler: Vadeleri3 ay olan kredilerdir.
Ø Kısa Vadeli Krediler: Vadeleri 1,5 yıla kadar olan kredilerdir.
Ø Orta Vadeli Krediler: Vadeleri 1,5-5 yıl arasında olan kredilerdir.
Ø Uzun Vadeli Krediler: Vadeleri 5 yıldan fazla olan kredilerdir.
Kısa vadeli krediler 18 aya kadar vadesi olan kredilerdir. Gün içi oluşan acil ihtiyaçlar için aynı
gün vade ile kullanılan nakit yönetim kredisi, spot krediler, ihracatın teşviki amacı ile kullanılan
18 aya kadar vadeli Eximbank kredileri, 18 aya kadar vadeli işletme kredileri, mal alımına
yönelik 18 aya kadar vadeli verilen teminat mektubu kredisi kısa vadeli krediye örneklerdir.
Orta vadeli krediler 18 ay 5 yıl arası vadeli kredilerdir. Faaliyet döngüsü 18 aydan uzun olan
sektörlerin kullanmış olduğu işletme kredisi, kapasite artırımı için ihtiyaç duyulan makine,
teçhizat gibi demirbaş alımı amaçlı kullanılan krediler, tamamlanması ve üretime geçerek nakit
akım yaratması beş yıl içinde kalan yatırımlar için kullandırılan krediler orta vadeli kredilerdir.
Beş yıldan daha uzun krediler uzun vadeli krediler olarak adlandırılmaktadır. Fabrika, yol, baraj
gibi yapımı ve faaliyete geçip nakit akım yaratması uzun süren duran varlıkların finansmanı
için kullanılmaktadır. Ayrıca düzenli geliri olup aylık kredi ödemesi düşük olan bireysel
yatırımcıların konut satın alımında kullandırılan kredilerdir.
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1.9. Teminat açısından Krediler
Kredi verilirken alınan teminata göre krediler sınıflandırılmıştır.
Şema 3: Teminat Açısından Krediler

Teminat açısından

Teminatsız

Teminatlı

Şahsi teminatlı

Maddi teminatlı

Ø Teminatsız Krediler: Sadece kredi müşterisine güvenilerek, hiçbir teminat alınmadan
açılan kredilerdir. Örnek: Açık kredi, tek imzalı teminat mektubu.
Ø Teminatlı Krediler: Kredi müşterisinin imzasının yanı sıra, birtakım teminatlar alınmak
suretiyle açılan kredilerdir, Müşteri krediyi geri ödemediği takdirde banka, elindeki
teminatlardan yararlanır. Teminatlı krediler de iki gruba ayrılır.
v Şahsi teminatlı krediler: Teminat olarak alınan, kredi müşterisi dışında bir veya birden fazla
kişinin (kefil) imzasıdır. Kefalet karşılığı kredi, şahsi teminatlı bir kredi türüdür.
v Maddi teminatlı krediler: Bankaca kabul edilebilme şartlarını taşıyan maddi değerlerin
rehin edilmesi karşılığında açılan kredilerdir. Örneğin hisse senedi, tahvil, mevduat
sertifikası, nakit blokajı senet gayrimenkul ipoteği, emtia rehini, işletme rehini, altın karşılığı krediler gibi.
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1.10. İzin açısından Krediler

Verilen kredilerin tutarı açısından da bu sınıflandırma yapılabilir. Şubenin kullandırdığı tutar
ile genel müdürlüğün kullandırdığı krediler farklıdır.
Şema 4: İzin Açısından Krediler

İzin açısından

Şube yetkili

Otorize yetkili

Şube Yetkili Krediler: Başka bir makamın iznine gerek olmaksızın sadece şubenin inisiyatifi
ile açılan kredilerdir. Kendi kararlan ile kredi kullandırabilmeleri için Genel Müdürlük
tarafından şubelerimize "şube ikraz yetkisi" verilmektedir.
Otorize Krediler: Şube yetkisi ile açılamayan, tutarına göre Genel Müdürlük, Kredi Komitesi
veya Yönetim Kurulunun onayını gerektiren kredilerdir.

1.11. Kaynak Açısından Krediler
Bankaların kendi kaynakları veya dışarıdan sağlanan fonlar ile oluşturulan kredilerdir.
Şema 5: Kaynak Açısından Krediler

Kaynak açısından

Banka kaynaklı

Fon kaynaklı
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Banka Kaynaklı Krediler: Sadece bankaya ait kaynaklardan kullandırılan kredilerdir.
Fon Kaynaklı Krediler: T.C. Merkez Bankası, Eximbank ve sair fonlardan yararlanarak
kullandırılan kredilerdir.

1.12.Kullanma Amaçları Açısından Krediler

Şema 6: Kullanma Açısından Krediler

Kullanım amaçları

Yatırım

Donatım

İşletme

Tüketim

Yatırım Kredileri: İşletmelere, bina ve tesislerinin yapımı için (Sabit kıymetlerin finansmanı
amacıyla) açılan orta ve uz vadeli kredilerdir.
Donatım (Teçhizat) Kredileri: işletmelerin mevcut faaliyetlerini sürdürmek için teçhizat
alımı, yenileme, kapasite artırımı vs. gibi ihtiyaç duyduğu donanımlara gerekli olan fonu
sağladığı kredilerdir.
İşletme Kredileri: işletmenin faaliyet süreci içinde ihtiyaç duyacağı ham madde ve malzeme
sağlanması, işçilik ücretlerinin ödenmesi, ambalajlama, nakliye, pazarlama gibi malın üretim
başlangıcından satışına kadar olan sürede finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla
kullandırılan kredilerdir.
Tüketim Kredileri: Tüketici kredileri, gerçek kişilerin ticari amaç dışında mal ve hizmet
alımları için ihtiyaç duyulan fonun sağlanmasına yönelik olarak, genellikle bir defada
kullandırılan ve başlangıçta belirlenen faiz oranlarına göre ödenen kredilerdir. Tüketim
kredileri, tüketicinin gelecekteki tasarruflarından karşılanmak üzere tüketim malı alımını
mümkün kılan kredilerdir. Ev, araba satın alma, ev eşyası, bilgisayar ve beyaz eşya alımı ve
yenilenmesi, eğitim, evlilik hazırlıkları, bedelli askerlik, tatil, biriken faturaları ödeme, mevcut
harcamaların devamını sağlama ve tıbbi harcamalar gibi nedenlerle gerçek kişiler tarafından
kullanılan krediler tüketim kredilerine örnektir.
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1.13.Sektör Açısından Krediler

Şema 7: Sektör Açısından Krediler

SEKTÖR AÇISINDAN
KREDİLER

ÖZEL SEKTÖR

KAMU SEKTÖRÜ

Özel Sektör Kredileri
Kamu Sektörü Kredileri

1.14. İş Konusu Açısından Krediler
Şema 8: Sektör Açısından Krediler

İş konusu
açısından
ticari

Sanayi ve
turizm

İhracat

İthalat

Tarım

Madencilik

Enerji ve
bayındırlık

Ulaştırma

Ticari Krediler: Şirketlerin ticari ilişkilerinden doğan işlemler için kullandığı kredilerdir.
Sanayi ve Turizm Kredileri: Sanayi ve turizm alanlarında yapılan yatırımlar için kullandırılan
kredilerdir.
İhracat Kredileri: Yapılan ihracattan doğan kredilerdir.
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İthalat Kredileri: Yapılan ithalattan doğan kredilerdir.
Tarım Kredileri: Çiftçilerin kullandığı tarıma yönelik verilen kredilerdir.
Madencilik Kredileri: Şirketlerin maden çıkarmaya yönelik kullandığı kredilerdir.
Ulaştırma Kredileri: kara yolu, hava yolu ve deniz yolu dolaşımı sağlayan firmalara yönelik
verilen kredilerdir.
Enerji ve Bayındırlık Kredileri: Enerji santralları kurulmasına yönelik verilen kredilerdir.

1.15.Bankalarda Kredi Ve Plasman Politikası
Bankaların kredi ve plasman uygulamalarında;
Ø Müşteri seçimi
Ø Kredinin yasalara uygunluğu
Ø Kredide teminat seçimi,
Ø Kredinin kaynak yaratması,
Ø Kredinin emniyeti, seyyaliyeti, verimi,
Ø Kredinin miktarı ve vadesi,
Ø Kredinin sektörel dağılımı
konularında benimsediği ilkelerin oluşturduğu kavrama kredi politikası denir.
Bankamızın kredi ve plasman politikası yukarıda değinilen ekler ve ekonomik koşullar göz
önünde tutularak yürütülmektedir. Bu ilkelerin yaşama geçirilmesi ve uygulamada birliğin
sağlanması için aşağıda belirtilen konuların eksiksiz olarak yerine getirilmesine
özen gösterilmesi gerekmektedir,
Ø Kredi kullandırılmasında plase edilebilir kaynaklarımızın emniyet unsuru ön planda
tutularak is hacmi geniş, mali yapıları güçlü, ödeme gücü ve moralitesi iyi olan firmalar
tercih edilmeli ihracat kredilerine öncelik ve ağırlık verilmelidir.
Ø Kredi işlemlerine esas alınacak senetler, gerçek ticari işlemlerden kaynaklanmalı,
kredinin seyyaliyetini azaltan uzatma yenileme işlemlerine yer verilmemeli, Genel
Müdürlükçe bir vade belirtilmedikçe altı aydan uzun vadeli olmamalıdır.
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Ø Sanayi kesiminin kısa vadeli kredi talepleri ham maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına
yönelik olmalı, yatırım kredisine ihtiyaçları orta ve uzun vadeli kredi şeklinde
düşünülmeli, uzun vadeli fon gereksinmeleri kısa vadeli kredilerle karşılanmamalıdır.
Ø Risk faktörünün azaltılması amacıyla, plasmanların sektörel itibariyle optimum
dağılımının sağlanması yoluna gidilecektir.
Ø Kredi değerlendirilmesinde yerel koşul ve gerekçeler göz önünde bulundurulmalıdır.
Ø Kaynak yaratıcı kredilere öncelik verilmeli, verimsiz firmalar yerine uğraş konusu
bakımından verimli firmalar seçilmelidir.
Ø Kullanımı bir vade ile sınırlı olan plasman limiti Krediler Müdürlüğü'nce vadesinde
iptal edileceğinden, plasman çalışmalarında vadeli limitleri yakından izlemek gerekir.
Gayrinakit limitlerin süresinin uzatılmasında ya da sürekli kılınmasında sorunluluk
bulunduğu durumlarda gerekçesi belirtilmek suretiyle Genel Müdürlükten yazılı istekte
bulunulmalı ve izin alınmadan kullanılmamalıdır.
Ø Her türlü emtiada spekülatif amaçlı stok yapmaya yönelik kredi talepleri, niteliği ve
tutan ne olursa olsun karşılanmayacaktır.
Ø Kısa vadeli kredilerin, firmalarca devamlı döner sermaye olarak veya sabit kıymetlerin
ya da iştiraklerin finansmanında kullanılması önlenecektir.
Ø Firmalara kendi iş alanları ile ilgisi olmayan konularda kredi verilmemeli ve özellikle
büyük tutarlardaki kredilerin gerçek kullanım alanları doğru olarak saptanarak sağlıklı
bir biçimde izlenmelidir.
Ø Birden fazla şubemiz bulunan kentlerde, gerçek veya tüzel kişilere ancak merkezlerinin
veya iş hacminin yoğun olduğu yerdeki şubemizde kredi açılmalıdır.
Ø Bir şubemizde firma lehine tesis edilmiş olan kredilerin, şube yetkisinde tahsis edilmiş
dahi olsa, diğer bir şubemize nakli Genel Müdürlük iznine tabidir. Bu konuda Genel
Müdürlüğe yapılacak başvurularda gerekçenin açık ve tutarlı olması gerekir.
Ø Lehine kredi açılacak yerel piyasalardaki firma şube kişiliğinde olup merkezi bankamız
şubesi bulunan başka bir şehirde ise, firmanın şubesi ile iş yapacak yerel şubemizin,
miktarı ne olursa olsun, vereceği kredi için de Genel Müdürlükten izin alması şarttır.
Ø Firmaların bilançoları, piyasa istihbaratı ve Mali Tahlil sonuçlan ve bankamıza
sağladığı verim birlikte incelenmeli, olumsuz bir durum görülmesi halinde, otorize
kredili firmalarda kredilerin ne şekilde tasfiyeye götürüleceği hakkında şube görüşü ile
birlikte durum Krediler Müdürlüğüne bildirilmeli, şube yetkili firmaların riskleri ise
şubece en kışı sürede tasfiye edilmelidir.
Ø Toplam plasman limiti nakdi krediler için saptanır. Gayrinakdi krediler (Teminat
Mektupları, Kabul/Aval ve Harici Garantiler) toplam plasman limitine dahil edilmez.
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T.C. Merkez Bankası reeskont kaynağından kullandırılan krediler de toplam plasman
limitleri dışındadır. Tasfiye Olunacak Alacaklar için limit verilmez. Tasfiye Olunacak
Alacaklara intikal eden nakdi riskler ilgili ve toplam plasman limitinden indirilir.
Ø Plasman çalışmalarının toplam yatırım limitleri ile sınırlandırıl masasındaki başlıca
amaç, olanaklarımız kadar plasman yapılı limitlerinde depasman yapılması, bankamızı
imkanları üzeri plasman yapmaya zorlamak demektir ki bu çok sakıncalı uygulamaya
kesinlikle yer verilmemelidir. Faiz dönemlerinde faiz, komisyon ve benzerlerinden ileri
gelen depasmanlara hiçbir şekilde verilmemelidir. Faizlerin zamanında ve nakden
tahsili için önce gereken önlemlerin alınması gerekli olup. bu konuda bazı uygulama
yöntemleri aşağıda açıklanmıştır.
Ø Vadeleri faiz dönemlerine uygun düşen senetler seçilmeli, senetler gerçek ticari
işlemlerden doğmuş olmalıdır.
Ø Marj oranlarının uygulanmasında gerekli özen gösterilmelidir.
Ø Kredisine tasfiye kaydı konulan bir firmanın riski, teminata alınan senetlerin
vadelerinde tahsili ve nakit tahsilatlarla gider Genel Müdürlük izni olmadan firmaya
kesinlikle yeniden ödeme yapılmaz.
Ø Kredinin emniyeti bakımından tek imzalı kredilerin plasmanlarımız içindeki oranı
düşük düzeyde tutulmalıdır.
Ø Muvazaa yoluyla plasmana yer verilmemelidir.
Ø Senetli kredi işlemlerinde sadece senedi tevdi eden plasmanın ödeme gücünün değil,
senet borçlularının da ödeme güçlerinin yerinde olmasına özen gösterilmelidir.
Ø Şubelerimize tahsis olunan plasman limitleri sürekli olarak dolu değil, iş mevsiminin
özelliklerine göre uygun boslu bırakılarak kullandırılmalıdır.
Ø Faiz dönemlerinde, faizler gününde ve nakden tahsil edilmelidir. Çünkü faizlerin B. C.
H.'Deki limit boşluğundan yararlanarak tahsil edilmiş gibi gösterilmesi halinde nakit
girişi olmadığı halde ilişkin vergi ve fon ödemeleri nedeni ile nakit çıkışı ile karşılaşılmaktadır.
Ø İş yükünü artırması, verimsiz olması ve güvenli kullandırılmasında güçlükle
karşılaşılması gibi nedenlerle şube yetkisinde kredi kullandırımı en az düzeyde
tutulmalıdır.
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Uygulamalar
1)

Kredi türleri çeşitliliği için sizlerin eklemek istediğiniz maddeler neker olabilir?

2)

Kredilerin firmaların mali yapısına katkısı nasıl ölçülür?
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Uygulama Soruları
1)

Türkiye de kaç çeşit meslek vardır?

2)

Kredi kullanacak firmaların önceliği ne olmalıdır?

3)

Firmaların kredi isteği sektörüne göre mi değer kazanır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Kredi bilgisine giriş yapılmıştır. Kredi kavramı, kredinin hayatımızdaki etkisi,
yararları, kredi türleri ve kredi politikaları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Kredinin anlamı nedir?

A)

Nakit

B)

Limit

C)

Ekonomi

D)

Güven

E)

Teslim

2)

Kredinin ekonomik işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Banka fonlarını kar edebileceği işletmelere aktarmak.

B)

Banka fonlaını riskli sektörlere aktarmak.

C)

Banka fonlarını devlet tahviline aktarmak.

D)

Banka fonlarını sağlam teminat aldığı işletmelere aktarmak.

E)

Banka fonlarını ihtiyaç sahiplerine aktarmak.

3)

Aşağıdaki işletmelerden hangisi kredi veren kuruluş değildir?

A)

Döviz Büfeleri

B)

Leasing

C)

Kooperatif

D)

Faktoring

E)

Banka
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4)

Kredinin fonksiyonları aşağıdakilerden hangisi değildir?

A)

Tedavül vasıtası fonksiyonunu yerine getirir.

B)

Ekonomik faaliyetlere hız verir.

C)

Alt yapı çalışmalarına destek sağlar.

D)

Malların arzı ile talebi arasındaki dengenin sağlanmasına katkıda bulunur.

E)

Atıl durumdaki sermaye ve tasarrufların iş alanlarına aktarımını sağlar.

5)

Bankalar kredi kullanımı için fonları nereden bulur?

A)

Ödenmiş sermaye.

B)

Karşılıklar.

C)

Mevduat

D)

Tahvil ihracı

E)

Merkez Bankası

6)

Vade açısından krediler aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Gayrinakdi kredi

B)

Spot kredi

C)

Teminatlı kredi

D)

Şube yetkili kredi

E)

Otorize kredi

7)

Kaynak açısından kredi aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Gayrinakdi kredi

B)

Spot kredi

C)

Şube yetkili kredi

D)

Teminatlı kredi

E)

Fon kaynaklı kredi
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8)

İstihraç faaliyeti gösteren firmalar ne tür kredi kullanır?

A)

Ticari

B)

İhracat

C)

Ulaştırma

D)

Madencilik

E)

Tarım

9)

Bankaların kredi politikasını oluştururken aşağıdaki ilkelerin hangisini ele

A)

Müşteri seçimi

B)

Kredide teminat seçimi

C)

Kredinin hızlı verilmesi

D)

Kredinin kaynak yaratması

E)

Kredinin sektörel dağılımı

almaz?

10)
Kısa vadeli kredilerin, firmalarca devamlı döner sermaye olarak veya sabit
kıymetlerin ya da iştiraklerin finansmanında kullanılması neyi ifade eder?
A)

Seyyaliyet

B)

Verim

C)

Vade

D)

Miktar

E)

İş gücü

Cevap Anahtarı:
1)

D

2) E

3) A 4) C

5)E

6) B

7) E

8)D

9)C

10)

A
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2. KREDİ SÜRECCİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Bu hafta bankalar kredi miktarını belirlerken şubelere, bölgeye ve genel müdürlüğe
kullandırabileceği tutarın belirlenmesi, bu tutarın kullandırma anı, müşteri seçimi, müşteriye
göre kredi şartlarının belirlenmesi, müşteri seçimi anında yapılan istihbarı veri toplamalarının
şekli ve yöntemlerini göreceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bankacılıkta istihbarat anlamı nedir?.

2)

Müşterilerimizden gerekli bilgi ve çalışma şekli için görüş alırken nelere dikkat ederiz?

3)

Kredi komitesi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kredi kullandırım şartları

Kredi kullandırırken müşteri
Bölüm konusu bu kitap ile
ile nasıl konuşulmalı? Neleri
kalmayıp başka kaynaklar
ön plana çıkarmalı sorularını
araştırılmalı
cevabı.
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Anahtar Kavramlar
•

Plasman nedir?

•

Mali veri ve moralite nasıl öğrenilecek?

•

Kredi komiteleri nasıl oluşturulur?
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Giriş
Bu bölümde kredilerin bankalarda nasıl verildiği irdelenecektir. Kredi verilmesi aşamasında
müşteriler ile neler konuşulacak ve hangi bilgilerden yararlanacağız sorularına cevap
arayacağız.
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2.1.Plasman Limiti Tahsis Ve İptalleri
2.1.1.Toplam Plasman Limiti
Şubelerimizin firmalara kullandırabilecekleri nakdi risklerin toplamı, şubeye tahsis edilen
toplam plasman limiti ile sınırlandırılmıştır.

2.1.2.Şubelerimize Toplam Plasman Limiti Tahsisi
Şubelerimize toplam plasman limiti:
Ø Sürekli
Ø Geçici olarak ve
Ø Genel Müdürlükçe
Ø Şubenin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğünce verilebilir.
Bölge Müdürlüklerince verilecek plasman limitleri geçici niteliktedir.
Geçici plasman limitlerinde plasman tahsis yazısı-ilâve limitin iptal edileceği tarihi içerecek
şekilde düzenlenir.

2.1.3.Şube Yetkisinde Plasman Limiti
Şube yetkisinde kredilendirilen firmalara kullandın nakdi krediler toplamı bu limitle sınırlıdır.

2.1.4.Bölge Müdürlüğü Yetkisinde Plasman Limiti
Şubenin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünce tahsis edilmiş bulunan nakdi kredilerin
kullandırımı bu limitle sınırlandırılmıştır.

2.1.5.Genel Müdürlük Yetkisinde Plasman Limiti
Bu limit üç bölüme ayrılmaktadır.
Ø Orta Vadeli kredilerle ilgili plasman limiti,
Ø İhracat kredileri ile ilgili plasman limiti,
Ø Diğer kısa vadeli kredilerle ilgili plasman limiti. .
Şubelere gönderilecek plasman tahsis yazılarında yukarıdaki sınıflandırmaya uygun "Toplam
Plasman Limitinin Dağılım Tablosu" ayrıca belirtilir.
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2.2.Toplam Plasman Limitinin Kullanımı
- Türleri itibariyle belirlenip tahsis edilen plasman limitlerinde deplasman yapılmamalıdır.
Şube yetkisinde, Bölge Müdürlüğü yetkisinde ve Genel Müdürlük yetkisindeki firmalarla ilgili
plasman limitleri ait olduğu türdeki krediler için geçerli olup, bu limitlerden birindeki boşluk
diğer bir türde kullanılmamalıdır.
Şubeler tahsis edilen plasman limitlerini kullanırken kredilerde güvenlik, seyyaliyet ve verim
konularını sürekli göz önünde bulundurmalıdırlar.
- Şubeye tahsis edilen toplam plasman limiti içinde yer alan plasman limitlerinden herhangi
birine tasfiye kaydı konulması halinde, tasfiye kaydının konulduğu tarihten itibaren tasfiye
kaydı konulan plasman türünde ilave riske girilmemeli ve Genel Müdürlükten izin alınmadıkça
mevcut risklerde yapılan tahsilatlar nedeniyle nakdi kredi kullandırılmamalıdır.

2.3. Şube İkraz Yetkileri
2.3.1.Tanımı
Bir firma lehine, Genel Müdürlükten ayrıca özel bir izin almadan ve şubeye tahsis edilen limiti
aşmamak üzere çift imzalı veya maddi teminatlı kredi açabilme yetkisidir.

2.3.2.Şube Yetkisinde Kredi Kullandırımında Uyulacak Kurallar
Bir firmaya kullandırılan nakit ve teminat mektubu kredilerinin toplamı, saptanan yetki sınırını
geçemez.
Bir firmaya kullandırılacak nakit kredi toplamı Senet Mukabili Kredi limitini geçemez.
Örneğin, bir şubenin ikraz yetkileri şu şekilde olsun;
İskonto-İştira Çift İmza

1.000.000.-TL.

Senedat Mukabili Kredi

1.500.000.-TL.

Teminat Mektubu Çift İmza 2.500.000.-TL.
Yetki Sının

2.500.000.-TL.

Bu ikraz yetkisine istinaden bir firmaya kullandırılabilecek kredi miktarları şöyledir;

Iskonto - İştira1.000.000.-TL.
Senedat Mukabili Kredi

500.000.-TL.
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Teminat Mektubu Çift İmza 1.000.000.-TL.
Umumi Limit 2.500.000.-TL.
Senedat Mukabili Kredi

1.500.000.-TL.

Teminat Mektubu Çift İmza 1.000.000.-TL.
Umumi Limit 2.500.000.-TL.
Teminat Mektubu Çift İmza 2.500.000.-TL.
Umumi Limit 2.500.000.-TL.
İskonto-İştira

1.000.000.-TL.

Teminat Mektubu Çift İmza 1.500.000.-TL.
Umumi Limit 2.500.000.-TL.
Şube yetkisinde kullandırlabilecek kredi türleri (Risk dererecesine göre);
İskonto-İştira (Çift İmza)
Senedat Mukabili Kredi (normal)
İthalat Akreditifleri Mukabili Kredi
İhracat Vesaik Mukabili Kredi (yetki yazısında ayrıca belirlenmişse)
Emtea Mukabili Kredi (yetki yazısında ayrıca belirlenmişse)
Vadeli Mevduat Mukabili Kredi (yetki yazısında ayrıca belirlenmişse)
Teminat Mektubu (Çift İmza)
Bir alt sıradaki kredi türüne ait limit, üst sırada yer alan kredi türünde kullandırılamaz.
(Örneğin: S.M.K. limiti, çift imzalı iskonto iştira kredisi olarak kullandırılamaz.)
Harici Garanti ve Kabul/Aval kredilerinin miktarı şube yetkisi dahilinde olsa bile, otorize kredi
tesisi sağlanmadan şube yetkisinde kullandırılamaz.
Bir kişiye ve onun sınırsız sorumlulukla katıldığı ortaklıklara açılan kredilerin toplamı şube
ikraz yetkilerini aşmamalıdır. B.K. Mad. 44/2
Bu ikraz yetkileri bankalar kredi prensipleri açısından Ticaret Siciline kayıtlı firmalarla
yapılacak kredi işlemleri için geçerlidir.
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Ticaret Siciline kayıtlı olmayan firmaya kredi tahsisi için herhangi bir sicil kaydı aranması yasal
bir zorunluluk değildir. Ancak, Bankalar kredi prensiplerine göre Genel Müdürlükten ayrıca
izin alınmadan, yetkiler içerisinde de olsa tescilsiz firmalara kredi açamaz. İdari olarak
kısıtlamanın hangi nedenlere dayanılarak yapıldığı aşağıda kısaca belirtilmiştir.
Ticaret Siciline kayıtlı olmayan firmalar iflasa tabi değildir.
Bu tip firmaların hesaplarının kayıt düzeni genellikle yeterli olmaktan uzaktır.
Söz konusu firmalarla senetlere dayanılarak yapılacak kredi işlemlerinde, senetlerin gerçek
ticari işlemlerden doğmuş olması olasılığı çok azdır.

2.4. Kredi Talebi Ve Değerlendirilmesi

2.5. Kredi Sürecinde Başvuru Ve Ön Değerlendirme
Kredilendirme sürecinin başlangıç aşaması ihtiyaç içinde olan müşterinin bankaya kredi
talebini iletmesi veya banka tarafından ihtiyaç sahibi bulunarak kredi talebinin alınması ile
kredilendirme sürecinin başlatılmasıdır. Müşteri kredi talebinde, krediyi hangi amaçla
kullanacağını, talep ettiği kredinin miktarını, kullanmak istediği süreyi ve vermeyi düşündüğü
teminatları açık bir şekilde ifade etmelidir.
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Banka kredi talebi ile müşteri hakkında bilgi toplamaya başlar. Kredi müşterisi daha önceden
banka ile çalışmamış ise toplanacak bilginin derinliği ve genişliği artmaktadır. Toplanacak
bilgiler; müşterinin iş konusu, ortakları, sermaye yapısı, yönetimde etkin olan ortak, yönetim
kadrosu, başka bankalarla ilişkileri, mevcut kredi limit ve riskleri, geciken ödemeleri vb.
konularda olmaktadır. Ön istihbarat denilen bu çalışma, öncelikle firmanın bankanın
kredilendirme ön koşullarına uyup uymadığının tespiti için yapılmaktadır.
Firmaların kredi başvurusunda bulunurken ileri sürdükleri krediye ihtiyaç nedenleri ile gerçek
kredi kullanım nedenleri arasında çoğunlukla büyük farklılıklar olmaktadır. Kredi talebinde
genellikle firmalar tarafından işletme sermayesi yetersizliğinden dolayı kredi ihtiyaçları olduğu
vurgulanır. Ancak kredi, işçilik giderleri veya vergi borcunun ödenmesi ya da alacak veya stok
finansmanı gibi çok farklı alanlarda da kullanılabilir. Gizlenilen gerçek kullanım nedenlerinden
en tehlikeli olanı kısa vadeli kredilerin sabit varlık yatırımlarında kullanılmasıdır54. Banka
müşteri ile yapılan görüşmede, talep edilen kredinin gerçek kullanım alanını tespit etmelidir.
Firma ile yapılan ön görüşmede çeşitli bilgiler temin edilirken firma yetkililerinin sorulara
cevap veriş biçimleri, müşterinin söylediği sözler ve ifade ettiği konuların doğruluk derecesi
çapraz sorularla anlaşılabilir. Böylece kredi müşterisinin moralitesi hakkında bilgi edinilmeye
çalışılır.

2.6. İstihbarat
Kredinin güvenli, verimli ve akışkan (seyyal) olarak plase edilmesi, risk minimizasyonu ve
kredi değerliliğinin tespiti amacıyla, gizlilik ve tarafsızlık içinde, bankalar tarafından şahıslar
veya firmaların ahlaki ve mali durumlarını doğru olarak tespit etmek amacıyla çeşitli
kaynaklardan yapılan bilgi toplama ve değerlendirme işine istihbarat denilmektedir.
Kredinin seyyal olarak çalışması, verimli ve güvenli bir şekilde kullandırılması, kredi talebinde
bulunan işletmenin tanınması ile mümkündür. Kredinin geleceğinin güvencede olması ve riskin
vadesinde tahsil edilebilmesi; müşterinin ve ihtiyacı olan kredi türü ve limitinin en iyi şekilde
tespiti ile mümkündür. Buda ancak yapılacak görüşmeler ve iyi bir istihbarat ile
sağlanmaktadır. Bu açıdan istihbarat bankalar için büyük önem taşımaktadır.
Müşteri ile yüz yüze yapılan görüşmeden elde edilen bilgilerin doğruluğunun test edilmesi ve
daha farklı bilgilere ulaşılabilmesi için bankaların başvurdukları farklı kaynaklar vardır. Bu
kaynaklar; Merkez Bankası Risk Santralizasyon bilgileri, protesto olmuş senet ve karşılıksız
çek bilgileri, TBB Kredi Kayıt Bürosundan temin edilecek bireysel kredi verileri, diğer
bankalardan temin edilen bilgilerdir. Müşteri hakkında bilgi sektördeki rakip firmalardan,
kendisine mal satan firmalardan, mal sattığı müşterileri ile Ticaret ve Sanayi odaları ile dernek
gibi mesleki kuruluşlardan da temin edilebilir. Ticaret sicil kayıtları, tapu kayıtları, Vergi
Daireleri kayıtları ve İcra Daireleri müşteri hakkında istihbarat yapılacak diğer kaynaklardır.
Aynı zamanda yazılı ve görsel yayınlar ve günümüzün ilerleyen teknoloji ortamında internet
vb. gibi kaynaklar taranarak da müşteri hakkında genel bilgilere ulaşılabilir.
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Firmalarla şube yetkisinde kredi ilişkisi kurulmadan veya lehlerine otorize kredi teklifi
yapılmadan önce aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gerekir.

2.7. Şahsi Faktör – Karakter
Bu husus kredi kullandırılacak şahsın
Ø piyasadaki itibar derecesi,
Ø yetişme tarzı,
Ø aile durumu,
Ø sorumluluk duygusu,
Ø iş ilişkilerindeki tutumu ve yaşayış düzeni,
Ø borç ve kefaletlerine sadakati,
Ø zorluklar karşısındaki davranışı ve yasalara uyumu,
Ø kredi verilecek firma şirket ise, sınırsız sorumlu kişilerin ve yöneticilerin piyasadaki
itibar dereceleri gibi hususlar dikkate alınarak değerlendirilir.

2.8. Şahsi Faktör - Kapasite
Kapasite değerlendirilmesinde,
Ø firmaların sahip ve yöneticilerinin bedensel ve ruhsal yapıları,
Ø zekâ durumları,
Ø bilgi ve tecrübe birikimleri,
Ø tahmin ve kararlarındaki isabet,
Ø iş başarma yetenekleri,
Ø koşullardaki değişmelere uyum ve her türlü ihtimallere karşı tedbirli olabilme
kabiliyetleri göz önünde tutulmalıdır.

2.9. İktisadi Faktör
- Firmaların borç ödeme güçlerine, gelir yaratma kapasitelerine etkili olmaları nedeni ile
ekonomik hayattaki ve iş kolundaki gelişmeler,
Ø üretim hacmi,
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Ø fiyatlar,
Ø stoklar,
Ø iş hacmindeki değişiklikler,
Ø toplam kredi hacmi,
Ø rekabet durumu,
Ø izlenen ekonomik politikalar, kredi talebinin değerlendirilmesinde dikkate alınır.

2.10. Kredi Başvuru Evrakları
Kredi taleplerinin değerlendirmesi, bireysel müşteriler ile iş yeri sahibi kişi ve kuruşlar için
farklı değerlendirme esaslarına tabi tutulmaktadır. Bireysel kredi taleplerinin değerlendirilmesi,
ticari faaliyeti olan kişi ve kurumlara göre daha basit ve kısa sürede olmaktadır.
Kredi talebinde bulunan bireysel müşteriden nüfus cüzdanı, maaş bordrosu, maaşında haciz
olmadığına dair yazılı bilgi, çalışanın işyerinin imza sirküsü, vergi ve vatandaşlık numarası,
ikametgah belgesi ya da ikametgahını gösteren elektrik, su, vb faturası gibi evrak ile sahip
olduğu taşınır ve taşınmaz varlıklara ait belgeler istenmektedir55. Bu belgelerin sadece kredi
talebinde bulunan müşteri için değil aynı zaman da kefalet verecek kişi içinde alınması
gerekmektedir.
Bankalar ticari faaliyeti olan kişi ve kuruluşlar üzerinde, bireysel müşterilere göre daha farklı
incelemelerde bulunurlar. Bu nedenle daha farklı bilgi ve belgeler isterler. İncelenen firmanın
son üç yıllık bilanço, gelir tablosu ve mizanları, inceleme dönemi itibariyle ara mizan, üçer
aylık dönemlerde düzenlenen geçici vergi beyannamesi ve gelir tablosu, kuruluş ve
değişikliklerle ilgili ticaret sicil gazeteleri, oda kayıt belgesi, Yatırım Teşvik belgesi ve ekleri,
kredi ve yatırımlarla ilgili düzenlenen yeminli mali müşavir raporları, imza sirküleri gibi bilgi
ve belgeler bankalar tarafından istenmektedir. Firma ve ortaklara ait tapular ve araç ruhsatları,
ortak ve yöneticiler hakkında bilgiler, iştirak ve bağlı ortaklık var ise ortaklık yapıları, yönetim
ve mali verileri, firmanın taahhütleri, bağlantıları ve sözleşmelerinin nüshası, firmanın ihracat
ve ithalat bilgileri, kapasite raporu ve firmanın üretim miktarları, Merkez Bankası
taahhütnamesi, kullanmış olduğu kredi ve leasing sözleşmelerinin geri ödeme planları,
factoring sözleşmeleri gibi belge ve bilgiler de firma kredi çalışmasında istenmektedir.

2.11. Kredi Süreci Detay Kredi Analizi
Kredi analizi, geniş anlamıyla kredi talebinde bulunan bir kişi veya kuruluşun kredi değerliliği
konusunda bir karara ulaşabilmek için gerekli ve ilgili görülen çeşitli bilgi ve etkenlerin
değerlendirilmesini ve sonucunda müşterinin hangi şartlar ve tutarlarda kredilendirilmesi,
bankaca ne kadar risk alınması gerektiğini saptayan bir çalışmadır57.
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Kredi analizi kapsamında yapılacak fınansal analiz; mali tabloların düzenlendiği tarihte
firmanın varlık ve kaynak yapılarının irdelenmesi, firmanın borç ödeme gücünün gelecekte
devam etme olasılığının incelenmesi, firma gelirlerinin geçmiş dönemlerde göstermiş olduğu
eğilimin ve firmanın gelecek dönemlerde talep edeceği krediyi geri ödeyebilecek ölçüde fon
yaratıp yaratamayacağının saptanması amacını irdeleyecek şekilde değerlendirilebilir.

2.11.1 Ülke Analizi
Fon arz eden kuruluşlar olarak bankalar, fon talep eden müşterilerinin kredibilitesini tespit
etmeye çalışırken, bu müşterilerin yaşamsal döngüsünü sürdürdüğü ülke koşullarını da göz
önünde bulundurmak durumundadır. Bankalar ülkeye ait politik, ekonomik ve fınansal
faktörlerin analizini yaparak tespit etmiş olduğu makro dengesizliklerin fon aktarılacak olan
sektör ve firmaya olan mikro ekonomik etkisini tespit eder. Yapılan ülke analizi aynı zamanda
gelecekteki ülke riskinin de algılanmasını sağlar.
Tablo 1:
Faktörleri

PRS-ICRG Kuruluşunun Ülke Riski Değerlendirme Kategorileri ve

PRS-ICRG KURULUŞUNUN ÜLKE RİSKİ DEĞERLENDİRME KATEGORİLERİ
VE FAKTÖRLERİ
POLİTİK
KATEGORİSİ

RİSK EKONOMİK
KATEGORİSİ

RİSK FİNANSAL
KATEGORİSİ

RİSK

1-Hükümetin İstikrarı

1-Kişi Başına Düşen Gayri Safı 1-GSMH'nın
Yüzdesi
Milli Hâsıla
Olarak Toplam Dış Borç
2-Sosyoekonomik Durum 2-Yıllk Gerçek GSMH Artışı
2-Toplam Mal Ve Hizmet
İhracatının Yüzdesi Olarak
Dış Borç Servisi
3-Yatırım Ortamı
3-Yıllık Enflasyon Artış Oranı
3-Toplam Mal ve Hizmet
İhracatının Yüzdesi Olarak
Cari Hesap
4-İç Karışıklık
4-GSMH'nın Yüzdesi Olarak 4-İthalatın Yapıldığı Aylar
Bütçe Dengesi
Bazında Net Uluslar Arası
Likidite
5-Dış Karışıklık
5-GSMH'nın Yüzdesi Olarak Cari 5-Yüzde Değişim Değeri
Hesap
Olarak
Döviz
Kuru
Kararlılığı
6-Yozlaşma
7-Askeri
Otoritenin
Politikaya Etkisi
8-Dinsel Gerilimler
9-Kanun ve Düzenlemeler
10-Etnik Gerilim
11-Demokratik
Sorumluluklar
12-Bürokrasi Etkisi
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Ülke analizi ve ülke riski tespitinde PRS-ICRG (Political Risk Services-International Country
Risk Guide) ülke riski derecelendirme kuruluşuna ait Ülke Riski Değerlendirme Kategorileri
ve Faktörleri yukarıdaki tablodadır. PRS-ICRG kuruluşunun metodolojisi politik, ekonomik ve
fınansal faktörleri kapsamakta ve ihtiyaç doğrultusunda bankalar da dahil her alana
uyarlanabilmektedir
Finansal faaliyetlerin uluslararası boyuta taşınması, ihracat ve ithalat faaliyetlerinin artması,
çok uluslu şirket yapısına sahip olunması gibi nedenlerden dolayı kredi talep eden firmanın
ilişkili olduğu ülke analizinin bankalar tarafından yapılması; bu firmaların mevcut
kredibilitesinin tespiti ve gelecekte karşılaşılacak risklerin öngörülmesi açısından önemlidir.
Bankaların yanı sıra doğrudan yatırım yapan çok uluslu şirketler, ithalatçılar, ihracatçılar gibi
kurum veya kişilerce kullanılmakta olan ülke analizlerinin uluslararası kabul görmüş kredi
derecelendirme kuruluşları tarafından yapılmakta ve duyurulmaktadır.

2.11.2. Sektör Analizi
Sektör, aynı üretim teknolojisine sahip olan ve birbirinin yerine ikame edilen mal ve/veya
hizmet üreten ve kâr amacı güden üreticiler grubudur. Farklı sektörler ekonomik, politik, sosyal
ve teknolojik gelişmelere farklı şekilde tepki gösterebilmektedir. Şirketler, ekonomik durumun
yanı sıra sektörel gelişmelerden de etkilenirler. Bazı sektörler GSMH ile aynı hızda, bazıları
daha hızlı, bazıları ise daha yavaş büyüme gösterirler. Bir ortaklığın büyümesi genellikle
faaliyet gösterdiği sektörün büyümesi ile paralel bir durum arz eder.
Kredi müşterisinin içinde bulunduğu sektör analizinde bu sektörün makro ekonomik
koşullardan nasıl etkilendiği tespit edilmelidir. Mesela ekonomik dalgalanmalarda bile
teknoloji ve elektronik sektörü, büyüyen ve genişleyen bir sektördür. Gıda ve sağlık gibi temel
ihtiyaca yönelik sektörler ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenirken otomotiv
sektöründeki pazar daralması daha derin olmaktadır. Kredi analisti, sektörün özelliğine göre
mevcut ve gelecekte karşılaşacağı riskleri tespit etmelidir61.
Her sektörün ürüne bağlı kuruluş, büyüme ve olgunluk devrelerini kapsayan hayat süreci vardır.
Kuruluş aşamasında belirsizliklerin fazla oluşu risk tahminini güçleştirmektedir. Büyüme ve
gelişme aşamasındaki sektörlerde, mali yapıları, yönetimleri ve pazarlama organizasyonu daha
güçlü olan şirketlerin piyasaya hakimiyeti
artmakta ve talep fazlalılığına bağlı olarak sektör
payları da artmaktadır. Olgunluk ve doyum aşamasına gelen sektördeki şirketlerin satışları
yavaş yavaş azalır. Bu tür şirketlerin farklı sektörlere yatırım yapmaları beklenir.
Sektördeki her aşamada belli riskler mevcuttur. Eğer bu riskler sektörel devrelere bağlı olarak
kredi analisti tarafından tahmin edilebilirse sağlıklı kredi kararının alınması ve kredi
fıyatlandırmasının bu riske göre doğru yapılması sağlanır62. Bankalar riskli sektörlerde faaliyet
gösteren firmaları istikrarlı sektörlerde faaliyet gösteren firmalara göre daha az tercih ederler.
Riskli sektördeki firrmalar bu olumsuzluğu ancak sağlam bir fınansal yapıya sahip olarak
giderebilmektedirler.
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Günümüzde işletmeler sürekli değişen bir rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Kredi talebinde bulunan firmanın sektördeki konumunun üstün ve zayıf yönleri, rakiplerine
göre üstünlükleri, fiyat ve kalite avantajı sağlayıp sağlayamadığı, banka tarafından sektörün iyi
analiz edilmesi ile anlaşılacaktır.

2.11.3. Müşteri Analizi
Bankalar, kredi ilişkisinde bulunduğu ya da bulunmayı düşündüğü gerçek ve tüzel kişilerin
kredibilitesini tespit etmek amacıyla, gizlilik, tarafsızlık, doğruluk ve geçerlilik ilkeleri altında,
ticari, mali ve moralite açısından çeşitli kaynaklardan araştırma yapmak, bunları analiz etmek
ve raporlamak durumundadır. Bankalar, yapılan analiz ve hazırlanan rapor doğrultusunda
müşteri ile kredi ilişkisine girip girmeyeceği kararını vermektedir. Kredi ilişkisine girme kararı
verilmiş ise düzenlenen rapor doğrultusunda hangi tür kredinin, hangi vade ve fiyat ile
kullandırılması gerektiği ve bu kredi için hangi teminatların kabul edilmesi gerektiği tespit
edilmelidir.
Mali Tahlil: Mali tablolar kredi talep eden firmalar hakkında kredi kararının en önemli
dayanağını teşkil eden bilgi kaynaklarıdır. Bu bakımdan tabloların tahlili bankalarca büyük
önem taşımaktadır. Kredi analistleri firmaların gelişme eğilimini görebilmek ve dinamik tahlil
yapabilmek için birbirini izleyen birkaç döneme ait mali tabloları istemektedir. Böylece
dönemler itibariyle değişiklikleri inceleyerek, firmanın ve mali durumunun hangi yönde
gelişmekte olduğu hakkında bilgi sahibi olmakta ve firmanın geleceği için tahminde
bulunabilmektedirler.
Finansal tablolar, kredi talebinde bulunan firmalar hakkında başlıca bilgi kaynağı olmalarının
yanı sıra kredi kararının en önemli dayanağını oluşturmaktadır. Bu nedenle finansal tablolar
analizi bankalar için çok önemli olmaktadır. Bankalar kendilerine sunulan finansal tabloların
doğruluğu ve güvenilir olmalarını kontrol etmektedirler. Finansal tablolar sağlıklı bir şekilde
hazırlanmadığı takdirde analiz teknikleri ile kredi talep etmekte olan firmaların mali durumu
hakkında güvenilir sonuçlara ulaşmak mümkün olmamaktadır.
Başka Şubemiz Müşterisi Olmaması: Lehlerine kredi açılacak şahıs ve kurumların provizyonlu
çalışmalar hariç başka bir şubemiz müşterisi olmaması gerekir.
Talep Edilecek Kredinin Ticari Amaçlı Olması: Genel olarak ifade edilecek olursa, ticari
krediler, artan işletme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açılmalıdır.
Kredi Talep Eden firmanın Ticaret Siciline Kayıtlı Bulunması: Ticaret Sicili Yönetmeliği
gereğince gerçek ve tüzel kişi olan her firma bir ticaret unvanı seçmeye ve kullanmaya,
işletmesini ve unvanını Ticaret Siciline tescil ettirmeye zorunludur. Bu zorunluluk sonucu
işletme gerçek hüviyeti ile şahsiyet kazanmış olmaktadır. Bu nedenle kredi kullandırılacak
firmaların Ticaret Siciline kayıtlı bulunmasına dikkat edilmelidir.

43

2.12. Hukuki Ehliyet
Hukuki muamele ehliyetini haiz bulunan ve Kanun, Tüzük, Kararname vb. mevzuat yasakları
dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere Bankamız prensipleri dahilinde kredi açılabilir.
Hukuki muamele ehliyeti bir kimsenin kişisel hareket ve muameleleri ile hak ve mükellefiyetler
vücuda getirebilmesi, iktisaplarda bulunabilmesi ve borç altına girebilmesidir. Genel olarak,
temyiz kudretini haiz bulunan ve reşit olan kimse, hukuki muamele ehliyetini haizdir. 18 yaşını
tamamlayan kimse reşittir. Evlenen kimse 18 yaşını doldurmamış bulunsa da reşit olur. 15
yaşını doldurmuş bulunan küçük, mahkeme kararı ile reşit kılınabilir.
Temyiz kudreti; makul surette hareket edebilme yeteneğidir. Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya
zayıflığı veya sarhoşluk ve bunlara benzer sebeplerden biriyle makul surette hareket etmek
iktidarından mahrum olmayan şahıs mümeyyizdir.
Temyiz kudretini haiz, evli kadın, hukuki muamele ehliyetini de haizdir. Evli bir kadının bir iş
veya sanatla meşgul olabilmesi için kocanın izni gerekir. Bu izin açıkça veya zımmen verilmiş
olabilir. Karısının bir iş veya sanatla meşgul olduğunu bilmesine rağmen, buna muhalefet
etmeyen koca, karısına izin vermiş sayılır. Koca, karısını bir iş veya sanatla iştigalden men
ettiğini Noter marifetiyle ilan etmedikçe, bu durum hüsnüniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı
hüküm ifade etmez. Ailenin menfaati karının çalışmasını gerektiriyorsa, kocanın men kararına
karşı kadın, hâkimden izin alabilir.
Kocanın menfaatine olarak, kan tarafından üçüncü şahıslara karsı yüklenilen mükellefiyetlerin
(kocanın borçları için karısının kefil olması veya mallarını rehnetmesi gibi) geçerli olabilmesi
için, önceden hâkimden izin alınması veya bu tasarrufların hakir tarafından tasdik olunması
şarttır. Kocanın bütün mal varlığı ile sorumlu bulunduğu ortaklıklar lehine yapılan işlemlerde
de izin veya tasdik şarttır. Ayrıca kocanın, sermayesinin çoğunluğun sahip olduğu sermaye
şirketleri lehine kadının vereceği kefalet ve ipoteklerde hâkim izni alınması banka yararınadır.

2.13.Kredi Tekliflerini Değerlendiren Organlar Ve İş Akımı
Bankalarda kredi verme işlemleri, Bankalar Kanununda belirlenen sınırlar çerçevesinde
Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Genel Müdürlük ve Şubeler tarafından yürütülür.
Kişi ve kuruluşların kredi talepleri önce şubede oluşturulan kredi komitesi tarafından incelenip
değerlendirilir. Şube ikraz yetkisini aşan müşteri talepleri Genel Müdürlüğe iletilir.

2.13.Kredi Komitesi
Şube müdürü, yardımcısı ve müşteri temsilcisinden oluşur. Kadroda müdür yardımcısı
olmaması halinde, kredilerle ilgilenen bölüm yetkilileri veya yardımcılarından kurulur.
Şube kredi komitesi ve komitede meydana gelen değişiklikler Krediler Müdürlüğüne bildirilir.

44

Komitenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Kredi taleplerini değerlendirir, kabul veya
reddeder. Kabul edilen kredilerden şube yetkisini aşan talepleri Genel Müdürlüğe iletir.
Kullandırılan kredilerin tesis şartlarına, emniyet, verimlilik seyyaliyet ilkelerine uygunluğunu
sağlar. Komite kararının sonuçlarından, komite üyeleri şahsen ve müştereken sorumludur.
Komitede müzakere edilmeksizin kredi tahsisi yapılamayacağı gibi, mevcut kredilere istinaden
risk ilişkisine girişilemez.
Kredi Teklif Zaptı: Şube kredi komitesi, şube yetkisi üzerinde kabul ettiği kredi taleplerini,
Kredi Teklif Zaptı ile Bölge Müdürlüğüne veya yetki sınırına göre Krediler Müdürlüğü'ne iletir.
Tasvip gören krediler en kısa zamanda şubelere tebliğ edilir. Tebliğ edilen bu kredilere
OTORİZE KREDİLER denir. Otorize kredilerde, her kredi için verilen limit sadece o krediye
aittir. Kendinden sonra gelen kredi limiti içinde kullandırılamaz. Diğer bir ifade ile krediler
arasında şubelerimizin münakale yetkisi yoktur. Zaman içinde firma, otorize edilen kredilerinden birinin limitini diğer bir kredisinde kullanmak ister İse, bu talep tekrar değerlendirilip
Krediler Müdürlüğü'ne şubenin görüşü ile birlikte iletilmelidir.
Kredi Teklif Zaptı İle Birlikte Krediler Müdürlüğü'ne Gönderilecek Belgeler:
- İstihbarat Bülteni (talimatnamede öngörülen durumlarda Mali Tahlil Raporu)
- Hesap Vaziyeti, Açıklayıcı Notlar, Vergi Dairesini Verilen Bilanço ya da işletme Hesabı
Özeti (firma lehine ilk kredi tahsis edilecekse, firmanın son üç yıllık bilançosu, yeni kurulan
firmalar için ise, kuruluş bilançosu ve yıl sonu bilançosu)
- Gerçek veya Tüzel Kişi Formu,
Şirketler için Ana Sözleşme (değişiklikler varsa, değişikligin yayınlandığı Sicil Ticaret
Gazeteleri)
Ticaret veya Sanayi Odası ya da mesleki bir kurula kayıtlı olduğunu gösteren belgenin aslı veya
sureti,
Sicil Belgesi (Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış olacaktır.
Bilindiği gibi, Bankalar Kanunu Madde: 38'in 2/b-c bendlerine göre;
Krediyi kullandırdıktan sonra da bu kredilerin fiilen açıldıkları işlerde kullanıldığının.
Müsteşarlıkça belirlenen esas ve usuller dahilinde belgelenmesi zorunludur. Bu nedenle;
Kalkınma Planı Yıllık Program ekindeki Genel Teşvik Tablosunda görülen sektörlerdeki işleri
yapan gerçek veya tüzel kişilere %10 haddin üzerinde kredi tahsisi yaptırabilmek için aşağıdaki
belgeler Krediler Müdürlüğüne gönderilir.
İstihbarat Bülteni,
Gerçek veya Tüzel Kişi Formu,
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Ticaret veya Sanayi Odası Kayıt Belgesi,
Ticaret Sicil Memurluğundan Alınmış Sicil Belgesi,
Mesleki Kuruluşlardan Alınacak Olan Uğraşı Alanı Belgesi,
B.K. madde 46'ya uygun Hesap Vaziyeti,
Tüzel Kişilerden Ana Sözleşme,
Örneği ilişik 1 No.lu Yüklenim Belgesi Taahhütnamesi, Talep edilen kredi Orta Vadeli Yatırım
Kredisi ise, yukarıdaki belgelere ilaveten
Teşvik Belgesi,
Yapılabilirlik (fizibilite) Raporu gönderilir. Bu durumda Uğraşı Alanı Belgesine lüzum yoktur.
Talep edilen kredi, Orta Vadeli İşletme Kredisi ise, örneği ilişikte verilen Beyanname de
müşteriye ayrıca imzalattırılıp, diğer belgelere eklenir.
İhracat Kredisi talep eden firmalar için kredi teklifine, yukarıda 8 madde halinde sayılan
belgeler eklenir. Yalnız 5. sırada yer alan Uğraşı Alanı Belgesi yerine, İhracat Belgesi \ İhracat
Belgesi ve Ruhsatnamesi veya İhracat Teşvik Belgesi ya İhracat Taahhütnamesi, 8.sırada yer
alan 1 No.lu Yükleme Belgesi Taahhütnamesi gönderilir.
Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde kullanılmak üzere talep edilen krediler için yine yukarıda
sıralanmış belgeler teklif zaptına eklenir. Bu sefer Uğraşı Alanı Belgesi yerine, Hazine ve Dış
Ticaret Müsteşarlığından alınmış Yurt Müteahhitlik Belgesi gönderilir.
Bankalar Kanunu madde 38 pargraf 2/d bendinde yazılı olduğu üzere, %25 ve daha yukarı had
dahilinde verilen. kredilerin, fiilen açıldıkları işlerde kullanıldığı belgelenmeli ve taramızdan
da (Bankaca) kontrol edilmelidir.
Bu nedenle,
Kalkınma Planı Yıllık Programı Ekindeki Genel Teklif Tablosundaki sektörlerde veya
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde iş yapan firmalar ile sürekli ilişkide bulunulmalı, faaliyet
hakkında bilgi alınarak kredinin farklı amaçlarla kullanılıp kullanılmadığı izlenmelidir.
Dış satım yapan gerçek veya tüzel kişilerin yüklen ile ilgili Gümrük Çıkış Beyannameleri,
Döviz Alım Beldesi yada yürürlükteki mevzuat doğrultusunda gerekli diğer belgelerden
yararlanarak firmaların krediyi amacına uygun olarak kullanılıp kullanmadıkları izlenmelidir.
- Yurt dışı müteahhitlik hizmeti yapan firmaların "Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi"nin geçerlilik
süresi izlenmeli ve süresinin sona ermesi halinde firmadan yeni belge istenmelidir.
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Uygulamalar
1)
Kredi istemeye gelen bir müşteri ile görüşürken nelere dikkat edebiliriz? Kredi
çalışanı olarak uygulama yapabiliriz.
2)
Müşterinin gerçekten krediye ihtiyaç duyan müşterimi? Yoksa size ödeme zorluğu
çıkaracak müşteri mi? Olduğu sadece ikili görüşmeden anlaşılabilir mi? Çevrenizdeki
bankacılar ile bunu görüşebilir miyiz?
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Uygulama Soruları
1)

İstihbari bilgileri nerelerden toplayabiliriz?

2)

KKB nedir? Avantaj sağladığı konular nelerdir?

3)

Mali veri ve moralite bilgisini nasıl pekiştirebiliriz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Şube yetkisi ve genel müdürlük yetkisinde olan krediler, bu kredilerin kullandırım
şartları, kredi verme aşamasında firmalar ile nasıl görüşüleceği, hangi bilgi ve belgelerin
alınacağı, bunların bize sağlayacağı faydalar irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Plasman limiti nedir?

A)

Bankanın kullandırdığı kredilerin tamamı.

B)

Şube, Bölge veya Genel Müdüdrlüğe atanmış kredi kullandırma yetkisi

C)

Şubenin yaptığı kredi çalışmaları sonucu müşterilere bildirdiği limit.

D)

Bankanın şubelerine bildirdiği yıl içindeki kredi kullandırım yetkisi

E)

Şubelerin müşterilerden aldığı kredi teklif limitleri

İskonto-İştira Çift İmza

1.000.000.-TL.

Senedat Mukabili Kredi

1.500.000.-TL.

Teminat Mektubu Çift İmza 2.500.000.-TL.
Yetki Sının

2.500.000.-TL.

Şubenin açabileceği limitler aşağıda istenmiştir. Boşluklara gelecek tutarları bulunuz?
2) Senedat Mukabili Kredi

1.500.000.-TL.

Teminat Mektubu Çift İmza ?.-TL.

A)

500

B)

1.000

C)

1.500

D)

2.000

E)

2.500
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3)İskonto-İştira Çift İmza

?.-TL.

Senedat Mukabili Kredi

1.000.000.-TL.

A)

500

B)

1.000

C)

1.500

D)

2.000

E)

2.500

4)

Kredi sürecinde aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?

A)
Bankacı kredi teklifi yapar-krediler komitesinde teklif görüşülür-kredi
kullandırılır.
B)

Müşteriden kredi teklifi alınır- kredi sözü verilir- komitede görüşülür

C)
görüşülür

Müşteriden kredi teklifi alınır- istihbarat ve analiz süreci başlar- komitede

D)

Müşteriden kredi teklifi alınır- kredi sözü verilir- istihbarat ve analiz çalışması

yapılır
E)
Gelen teklif değerlendirilir- müşteriye bilgi verilir- ön çalışma için gerekli
belgeler istenir
5)

Bankalarda istihbarat çalışması neden yapılır?

A)

Firma hakkında bilgi almak için

B)

Sektör hakkında bilgi almak için

C)

Ortaklar hakkında bilgi almak için

D)

Piyasa hakkında bilgi almak için

E)

Hepsi
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6)

Yapılan karakter analiszinde neler değerlendirilir?

A)

Zeka durumu

B)

Tecrübe

C)

Zeka

D)

Sorumluluk duygusu

E)

Karar isabeti

7)

Kredi talebinin değerlendirilmesinde iktisadi faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A)

İş başarma yeteneği

B)

Borç ve kefaletlerine sadakat

C)

Toplam kredi hacmi

D)

Sorumluluk duygusu

E)

piyasa itibarı

8)

Kredi talebinde ülke analizi önemlidir. Hangi kriter için ülke analizine bakılır?

A)

Yurt dışından mal alan firmalar için.

B)

Yurt dışından işlenecek hammadde getiren firmalar için

C)

Döviz girdisi sağlayan işletmeler için

D)

Yurt dışına mal satan firmalar için

E)

İç piyasada faaliyet gösteren firmalar için

9)

Sektör olarak aşağıdaki tanımlardan hangisi ele alınmaz?

A)

İnşaat

B)

Maden

C)

Tarım

D)

Turizm

E)

İnşaat demiri
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10)

Hukuki ehliyet sahibi olmayan kimse aşağıdaki hangi vasfa haizdir?

A)

Evli olan kimse

B)

Akıl zayıflığı olan kimse

C)

Eşinin muvafakatnamesi olan kimse

D)

60 yaşını aşan kimse

E)

18 yaşında

olan kimse

Cevap Anahtarı:
1)B

2)B

3)A

4)C

5) E 6)D

7) C

8) D

9)E

10)B
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3. DERS KREDİLERLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Bu hafta Bankaların Kredi verme aşamasında firmalar, bunların iştirakleri ve bağlı
ortaklıklarına kullandırımları bir kanun çerçevesinde düzenlenmiştir. Bankalar iştiraklerine,
çalışanına veya ortakları ile ortaklarının diğer işletmelerine ve kredi verdiği diğer şirketlere
nasıl kredi kullandırır? Bunlar hangi şartlar dahilinde olur? Kredi sayılacak işlemler nelerdir,
kredi geri ödemesi sorunlu hale geldikten sonra alınacak tutum ve davranışlar Sorularına cevap
vermektedir.
5411 sayılı Bankalar Kanunu açıklamaları ile bu bölümde irdelenmiştir.

55

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bankalar Kanunu son olarak hangi tarhte düzenlenmiştir?

2)

Bankalar Kanununun içeriği nedir?

3)

Krediler için neden özel düzenlemeler yapılmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bankalar Kanunu

Kredi
vermede
düzenlemeler

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
yapılan Kanun
incelenmeli

maddeleri
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Anahtar Kavramlar
•

Bankalar Kanunu

•

BDDK

•

TMSF
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Giriş
Bu bölümde Bankaların kullandırabileceği krediler ile ilgili Bankalar kanunu maddeleri
incelenecek ve verilen kredilerin kanun kapsamında olan sınırlandırmaları, dolaylı kredi
ilişkileri irdelenecektir.
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3.1.Kredilerle İlgili Yasal Düzenlemeler
5411 sayılı Bankalar Kanununun 1. maddesinde kanunun amacı şu şekilde açıklanmıştır;
"Bu kanunun amacı,
tasarrufları korumak ve ekonomik kalkınmanın gereklerine göre kullanılmalarını sağlamak
üzere bankaların kuruluşunu, yönetimini, çalışma esaslarını, devir birleşme ve tasfiyeleri ile
denetlenmelerini düzenlemektir.
Bu maddeden açıkça anlaşıldığı üzere, kredilerin tahsis ve kullandırımı kanunun denetimi
altındadır.
Söz konusu kanunun; kredilerin tahsis ve kullandırım açısından önemli görülen maddelerine
aşağıda değinilmiştir.

3.2. Krediler
Madde 48
Bankalarca verilen nakdî krediler ile teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro,
kabul gibi gayrinakdî krediler ve bu niteliği haiz taahhütler, satın alınan tahvil ve benzeri
sermaye piyasası araçları, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette
verilen ödünçler, varlıkların vadeli satışından doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdî krediler,
tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemiş faizler, gayrinakdî kredilerin nakde tahvil olan
bedelleri, ters repo işlemlerinden alacaklar, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri
diğer sözleşmeler nedeniyle üstlenilen riskler, ortaklık payları ve Kurulca kredi olarak kabul
edilen işlemler izlendikleri hesaba bakılmaksızın bu Kanun uygulamasında kredi sayılır.
Birinci fıkrada belirtilenlere ilâve olarak, kalkınma ve yatırım bankalarının finansal
kiralama yöntemiyle sağladığı finansmanlar ile katılım bankalarının taşınır ve taşınmaz mal ve
hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kâr ve zarar ortaklığı yatırımları, taşınmaz,
ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı, ortak
yatırımlar veya benzer yöntemlerle sağladıkları finansmanlar da bu Kanun uygulamasında kredi
sayılır.

3.3. Risk Grubu
Madde 49
Bir gerçek kişi ile eşi ve çocukları, bunların yönetim kurulu üyesi veya genel müdürü oldukları
veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak
kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar bir risk grubunu oluşturur.
Bir banka ile bu bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü,
bunların birlikte veya tek başına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da bunların
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sınırsız sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları
ortaklıklar bankanın dahil olduğu risk grubunu oluşturur.
Yukarıda belirtilen risk gruplarının belirlenmesinde birlikte kontrol edilen ortaklıklar, bu
ortaklıkların kontrolünü birlikte sağlayan her bir hissedarın risk grubuna dahil edilir.
Bu maddenin uygulanmasında aralarında birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya
birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri
ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler ilgili risk gruplarına dahil edilir.
Sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazineye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına,
genel veya katma bütçeli dairelere ait bankalar; doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri
ortaklıklar ile birlikte bir risk grubu oluşturur.
Bankalar dışındaki kamu iktisadi teşebbüslerinin veya hisselerinin çoğunluğu Özelleştirme
İdaresi Başkanlığının elinde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları, sermaye, yönetim ve
denetimlerine hâkim oldukları bağlı ortaklık, iştirak ve müesseseler ile birlikte bir risk grubu
oluşturur.
Bu maddenin uygulanmasına, banka ve ortaklıklarda yönetim kurulu üyesi ve genel müdür
olarak görev yapanlar ve velâyet altında olmayan çocuklar bakımından aynı risk grubuna dahil
edilecek gerçek ve tüzel kişilerin tespitine ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.
Birinci fıkra hükümleri, yönetim kurulu üyeliklerinde aslen bulunan veya temsilci bulunduran
ve banka sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak nitelikli paya sahip olan gerçek kişi
ortaklar ile tüzel kişi ortaklar hakkında uygulanmaz.
Bir bankanın ortaklıklarının yönetim ve denetim kurullarında bulunan kimselerin aynı zamanda
ilgili bankanın mensubu olması, bu ortaklıkların ilgili banka ile işlem yapmasına engel değildir.
Bankanın dâhil olduğu risk grubunda bulunan gerçek ve tüzel kişilere kredi kullandırılması
hâlinde, gerekli kararların yönetim kurulunun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alınması
ve bunlara sağlanan kredi koşullarının kredi kullananın lehine diğer kişi ve gruplara
kullandırılanlardan ve piyasa koşullarından farklılık arz etmemesi şarttır.
Bir bankanın yönetim kurulu üyelerine, mensupları ile bunların eşlerine ve velâyet altındaki
çocuklarına, aylık net ücretleri toplamının beş katını aşmamak üzere verilecek krediler, üç
katını aşmamak üzere çek karnesi veya kredi kartı verilmesi suretiyle kullandırılacak krediler
ile bu Kanunun 55 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen menkul kıymetler karşılığı
kullandırılan krediler birinci ve dördüncü fıkra hükümlerine tâbi değildir.
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3.4. Dâhil Olunan Risk Grubu Ve Mensuplara Kredi Kullandırma Koşulları
Madde 50
Bankalar;
a) Yönetim kurulu üyelerine, genel müdüre, genel müdür yardımcılarına ve kredi
açmaya yetkili mensuplarına; bunların eş ve velâyet altındaki çocuklarına; tek başlarına ya da
birlikte sermayesinin yüzde yirmibeş veya fazlasına sahip oldukları ortaklıklara,
b) (a) bendinde sayılanlar dışında kalan mensupları ile bunların eş ve velâyeti altındaki
çocuklarına,
c) Mensuplarının kurduğu veya bunlar için kurulan sandık, dernek, sendika veya
vakıflara,
Her ne şekil ve surette olursa olsun nakdî ve gayrinakdî kredi veremez, tahvil ya da benzeri
menkul kıymetlerini satın alamazlar.
Birinci fıkra hükümleri, yönetim kurulu üyeliklerinde aslen bulunan veya temsilci bulunduran
ve banka sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak nitelikli paya sahip olan gerçek kişi
ortaklar ile tüzel kişi ortaklar hakkında uygulanmaz.
Bir bankanın ortaklıklarının yönetim ve denetim kurullarında bulunan kimselerin aynı zamanda
ilgili bankanın mensubu olması, bu ortaklıkların ilgili banka ile işlem yapmasına engel değildir.
Bankanın dâhil olduğu risk grubunda bulunan gerçek ve tüzel kişilere kredi kullandırılması
hâlinde, gerekli kararların yönetim kurulunun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alınması
ve bunlara sağlanan kredi koşullarının kredi kullananın lehine diğer kişi ve gruplara
kullandırılanlardan ve piyasa koşullarından farklılık arz etmemesi şarttır.
Bir bankanın yönetim kurulu üyelerine, mensupları ile bunların eşlerine ve velâyet altındaki
çocuklarına, aylık net ücretleri toplamının beş katını aşmamak üzere verilecek krediler, üç
katını aşmamak üzere çek karnesi veya kredi kartı verilmesi suretiyle kullandırılacak krediler
ile bu Kanunun 55 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen menkul kıymetler karşılığı
kullandırılan krediler birinci ve dördüncü fıkra hükümlerine tâbi değildir.
Banka, bankanın risk grubunda yer alan kişilere açtığı kredileri Kuruma düzenli olarak raporlar.
Sonradan bu madde hükümlerine aykırı hale gelen kredilerin en geç altı ay içinde tasfiye
edilmesi zorunludur.
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3.5. Kredi Açma
Madde 51
Kredi açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu; kredi açma, onay verme ve diğer
idarî esaslara ilişkin politikaları oluşturmak, bunların uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak
ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
Yönetim kurulu kredi açma yetkisini Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde kredi
komitesine veya genel müdürlüğe devredebilir. Genel müdürlük kendisine devredilen
kredi açma yetkisini diğer birimleri, bölge müdürlükleri veya şubeleri aracılığıyla da
kullanabilir. Kredi komitesinin oluşumu ile çalışma ve karar alma esasları Kurulca belirlenir.
Bu Kanunun kredi sınırlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmayan krediler için kredi açma yetkisi
yönetim kurulunca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde devredilebilir.
Kredi açma yetkisini haiz olanlar, kendileri ile eş ve velâyeti altındaki çocuklarının veya
bunlarla risk grubu oluşturan diğer gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu kredi işlemlerine ilişkin
değerlendirme ve karar verme aşamalarında yer alamaz ve bu hususu yazılı olarak yetkililere
bildirir.
Kurul, bu madde ve 50 nci madde hükümlerine aykırı olarak kullandırıldığı tespit edilen
kredilerin, ilgili bankanın özkaynak hesabında indirim kalemi olarak dikkate alınmasına karar
vermeye veya bu krediler tutarında ilave özkaynak temin edilmesini zorunlu tutmaya yetkilidir.

3.6. Kredi Sınırları
Madde 54
Bankalarca bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna kullandırılabilecek kredilerin
toplamı öz kaynakların yüzde yirmi beşini aşamaz. Bu oran, 49 uncu maddenin ikinci fıkrasında
tanımlanan risk grubu bakımından yüzde yirmi olarak uygulanır. Kurul, bu oranı yüzde yirmi
beşe kadar yükseltmeye veya kanunî haddine kadar indirmeye yetkilidir. Bir adi ortaklığa
verilen ler, sorumlulukları oranında ortaklara kullandırılmış sayılır.
Bankalarca hâkim ortak veya nitelikli pay sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın bankaların
sermayesinin yüzde bir ve daha fazla payına sahip olup pay defterine kayıtlı olan tüm
ortaklarına ve bunlarla risk grubu oluşturan kişilere kullandırılacak kredilerin toplamı öz
kaynaklarının yüzde ellisini aşamaz.
Birlikte kontrol edilen ortaklıklara kullandırılan krediler, bu ortaklıkları birlikte kontrol eden
hissedarların her birinin ortaklık sermayesinde sahip olduğu payların, birlikte kontrol ettikleri
toplam paya oranı ölçüsünde ortaklığı birlikte kontrol eden her bir hissedarın dâhil olduğu risk
grubuna kullandırılmış sayılır.
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Bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna öz kaynakların yüzde onu veya daha fazlası
oranında kullandırılan krediler büyük kredi sayılır ve bunların toplamı öz kaynakların sekiz
katını aşamaz.
Bir risk grubuna kullandırılan kredilerin teminatını oluşturmak üzere aynı risk grubuna dâhil
gerçek veya tüzel kişilerden kabul edilen aval, garanti ve kefaletler risk grubuna ait kredi
sınırlarının hesabında dikkate alınmaz.
Gayrinakdî krediler, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler, kabul
edilen aval, garanti ve kefaletler, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlarla gerçekleştirilen
işlemler, Kurulca kabul edilecek ülkelerin merkezî yönetimleri, merkez bankaları ve bankaları
ile yapılan işlemler veya bunlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen bono, tahvil ve
benzeri sermaye piyasası araçları, verilen diğer garantiler karşılığı yapılan işlemler kredi
sınırlarının hesabında Kurulca belirlenen esaslar ve oranlar dâhilinde dikkate alınır.
Bu madde hükümleri, ana ortaklık bakımından konsolide esasa göre uygulanır.

3.7. Kredi Sınırlamalarına Tâbi Olmayan İşlemler
Madde 55
Aşağıdaki kredi işlemleri 54 üncü maddedeki sınırlamalara tâbi değildir:
a) Karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olan işlemler.
b) Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu
Konut İdaresi Başkanlığıyla yapılan işlemler ile bu kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti
edilen bono, tahvil ve benzeri menkul kıymetler karşılığı yapılan işlemler.
c) Merkez Bankası nezdindeki piyasalarda veya kanunla teşkilatlanmış diğer para
piyasalarında yapılan işlemler.
d) Aynı kişiye ya da aynı risk grubuna yeni kredi tahsisi hâlinde daha önce yabancı
para cinsinden veya yabancı para ölçüsü ile verilen kredilerin, müteakiben tahsis edilen kredinin
kullandırılmaya başlandığı tarihteki cari kurdan dikkate alınması kaydıyla çek ve kredi kartı
kullandırımları hariç, kredilerde kur değişikliklerinin doğurduğu artışlar ile vadesi geçmiş
kredilere tahakkuk ettirilen faiz, kâr payı ve diğer unsurlar.
e) Her türlü sermaye artırımları dolayısıyla bedelsiz edinilen ortaklık payları ile ortaklık
paylarının herhangi bir fon çıkışı gerektirmeyen değer artışları.
f) Kurulca belirlenecek esaslar dâhilinde bankaların kendi aralarındaki işlemler.
g) Kurulca belirlenecek esas ve süreler çerçevesinde elden çıkarılması kaydıyla halka
arza aracılık yüklenimleri kapsamında edinilen ortaklık payları.
h) Öz kaynak hesabında indirilecek değer olarak dikkate alınan işlemler.
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3.8. Ortaklık Paylarına İlişkin Sınırlamalar
Madde 56
Bankaların; kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışındaki bir ortaklıktaki payı kendi öz
kaynaklarının yüzde on beşini, bu ortaklıklardaki paylarının toplam tutarı ise kendi öz
kaynaklarının yüzde altmışını aşamaz.
Bu Kanunun 55 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen işlemler, birinci fıkrada belirtilen
sınırların hesabında dikkate alınmaz.
Birinci fıkrada zikredilen sınırların aşılması hâlinde, aşım tutarı öz kaynak hesaplamasında ana
sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınır.
Bankalar, kendilerinde doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olan ortaklık ve kuruluşlarda
doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olamazlar, bunların hisse senetlerini rehin olarak kabul
edemezler ve karşılığında avans veremezler.

3.9. Gayrimenkul Ve Emtia Üzerine İşlemler
Madde 57 — Bankaların gayrimenkullerinin net defter değerleri toplamı öz kaynaklarının
yüzde ellisini aşamaz. Bu hesaplamada, değerleme veya enflasyon düzeltmesine bağlı olarak
oluşan ve gayrimenkul hesabına eklenen değer artışları yüzde elli oranında dikkate alınır.
Bankalar, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gayrimenkul ve emtiayı esas alan
sözleşmeler ile Kurulca uygun görülecek kıymetli madenlerin alım ve satımı hariç olmak üzere
ticaret amacıyla gayrimenkul ve emtianın alım ve satımı ile uğraşamaz, ipotekli konut
finansmanı kuruluşu ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere ana faaliyet konusu
gayrimenkul ticareti olan ortaklıklara katılamazlar.
Katılım bankaları tarafından gayrimenkul, ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama,
kâr ve zarar ortaklığı, ortak yatırımlar yoluyla finansman sağlanması ve benzer faaliyetler
nedeniyle üstlenilen yükümlülüklerden dolayı gayrimenkul ve emtia üzerine yapılan işlemler,
bu madde ile yasaklanan ve sınırlanan faaliyetler kapsamında değerlendirilmez.
Alacaklardan dolayı edinilmek zorunda kalınan emtia ve gayrimenkullerin elden çıkarılmasına
ilişkin usûl ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.
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3.10. Sandık Ve Vakıflara İlişkin İşlemler
Madde 58
Bankalarca münhasıran çalışanlarına ait olmak üzere sağlık ve sosyal yardım, emeklilik, ihtiyat
ve tasarruf sağlama amaçlarıyla kurulan sandık ve vakıflara açıklarının kapatılması için kaynak
aktarılamaz.

3.11. Bağış Sınırları
Madde 59
Bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlarca bir malî yılda yapılabilecek bağış miktarı,
banka öz kaynaklarının binde dördünü aşamaz. Ancak, yapılan bağış ve yardımların en az
yarısının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek
bağış ve yardımlardan oluşması zorunludur. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar
Kurulca belirlenir.

3.12. Kredilerin İzlenmesi
Madde 52
Bankalar, kredileri nedeniyle maruz kalınacak riskleri ölçmek, karşı tarafın malî gücünü düzenli
olarak analiz etmek ve izlemek, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek ve bunlara ilişkin esasları
belirlemek zorundadır. Kredi müşterileri bu çerçevede konsolide ve konsolide olmayan bazda
istenilen bilgi ve belgeleri bankalara vermekle yükümlüdür.
Sermayesinin yarısından fazlasına genel ve katma bütçeli dairelerin, kamu iktisadi
teşebbüslerinin, 28.5.1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanun kapsamına alınan kuruluşların sahip
olduğu kurum ve ortaklıklara ve bankalar dışında kalan müşterilere açılacak kredi ve verilecek
kefalet ya da teminatların Kurumca belirlenecek tutarı geçmesi hâlinde alınacak hesap durumu
belgesi ile eki bilanço ve kâr ve zarar cetvellerinin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine
uygunluğunun Kurumca belirlenecek esaslar dâhilinde 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna
göre ruhsat almış, denetim yetkisine sahip meslek mensupları tarafından onaylanması şarttır.
Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.

3.13. Karşılıklar ve Teminatlar
Madde 53
Bankalar, krediler ve diğer alacaklarla ilgili olarak, doğmuş veya doğması muhtemel zararların
karşılanması ve bunlar dışında kalan varlıkların değer azalışları için yeterli düzeyde karşılık
ayrılmasına, aktiflerin kalitesine ve sınıflandırılmasına, garantilerin ve teminatların alınmasına,
bunların değerinin ve güvenilirliğinin ölçülmesine, takibe alınan kredilerin izlenmesine ve
vadesi dolmuş kredilerin geri ödenmesine ilişkin politikaları oluşturmak ve uygulamak, bunları
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düzenli olarak gözden geçirmek, tüm bu hususları icra edebilecek gerekli yapıları tesis etmek
ve işletmek zorundadır. Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca
belirlenir.
Bu madde uyarınca krediler ve diğer alacaklarla ilgili olarak ayrılan özel karşılıkların tamamı,
ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir.

3.14. Dolaylı Krediler
Bağlı Ortaklık: Ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak %50’den
fazlasına veya aynı oranda oy hakkına ya da yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olunan
şirketlerdir.
İştirakler: Ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak en az %10’una, en
fazla %50’sine kadar veya aynı oranlarda oy hakkına sahip olunan şirketlerdir.
Ana ortaklık: Bir başka ortaklığın bağlı ortaklığı durumunda olsun ya da olmasın, sermaye ve
yönetim ilişkileri çerçevesinde bağlı ortaklığı ve/veya müşterek yönetime tabi ortaklığı
bulunan, hisse senetleri borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören şirketleri,
Müşterek yönetime tabi ortaklık: Yönetimi, konsolidasyona dahil ortaklıklar ile birlikte veya
tek başına başka hissedar ve/veya hissedarlar grubunca ortak olarak paylaşılan işletmeleri,

67

Uygulamalar
1)

Bankalar kanununda kaç bölüm vardır

2)

Bankalar kanunu krediler böümüne kaçıncı maddeden başlamıştır.
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Uygulama Soruları
1) Bankalar kanunu ilk defa kaç yılında çıkarılmıştır?
2) BDDK nın krediler ile ilgili tüzüğü var mıdır?
3) TMSF krediler tüzüğü var mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Bankaların kredi kullandırılırken sorumlu oldukları bir kanunu olduğu, tüm kredi
ilişkilerini bu kanun çerçevesinde yürüttüğü, yine kanun uyarınca BDDK tüzüğüne bağlı
olduğu öğreniliştir.
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Bölüm Soruları
1)

Bankalar kanunu sayısı nedir?

A)

3841

B)

5411

C)

5401

D)

5001

E)

3911

2)

Bankalar kanunun amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

A)

Tasarrufları korumak.

B)

Ekonomik gereklilik sağlamak

C)

Banka devirlerini yapabilmek

D)

Tasfiye kararı alınmasını sağlamak

E)

Bankacılık kurallarını oluşturmak

3)
hangisidir?

Bankalar Kanunu 48. Maddede kredi sayılabilecek işlemler aşağıdakilerden

A)

Mevduat toplamak

B)

Başka bir firmaya iştirak olarak katılmak

C)

Vadesi geçmiş nakdî krediler

D)

Tahvil ihraç etmek

E)

Karşılık ayırmak
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4)
Bankalar Kanunu 49. Maddede belirtilen risk grubu arasında aşağıdaki hangi
madde yoktur?
A)

Bir gerçek kişi ile eşi ve çocukları

B)

Bir banka ile bu bankanın nitelikli pay sahipleri

C)

Bir gerçek kişi ile eşi ve çocuklarının ortaklıkları

D)

Banka çalışanları

E)

yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü

5)

Bankalar aşağıdakilerden hangi kuruluş veya kişiye kredi kullandırabilir?

A)

Bankanın Yönetim kurulu üyelerine,

B)

Bankanının genel müdürüne

C)

Bankanın kredi açmaya yetkili mensuplarına

D)

Bankanın Yönetim kurulu üyelerinin çocuklarına

E)

Bankanın çalışanlarına

6)

Bankalar Kanunu 51. Maddeye göre kredi açma yetkisi kime aittir?

A)

Kredi komitesi

B)

Yönetim kurulu

C)

Şubeler

D)

Genel Müdür

E)

Taksis ekibi
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7)
Bankalar kanunu 54. Maddeye göre kredi sınırı aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A)
Bankalarca bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna kullandırılabilecek
kredilerin toplamı özkaynakların yüzde yirmibeşini aşamaz
B)
Bir banka ile bu bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel
müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da
bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü
oldukları ortaklıklar kredilerin toplamı özkaynakların yüzde yirmibeşini aşamaz
C)
Sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazineye, Özelleştirme İdaresi
Başkanlığına, genel veya katma bütçeli dairelere ait bankalar; doğrudan veya dolaylı olarak
kontrol ettikleri ortaklıklar kredilerin toplamı özkaynakların yüzde yirmibeşini aşamaz
D)
Bankalarca bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna kullandırılabilecek
kredilerin toplamı özkaynakların yüzde yirmisini aşamaz
E)
Sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazineye, Özelleştirme İdaresi
Başkanlığına, genel veya katma bütçeli dairelere ait bankalar; doğrudan veya dolaylı olarak
kontrol ettikleri ortaklıklar kredilerin toplamı özkaynakların yüzde yirmisini aşamaz
8)
hangisidir?

Bankalar kanunu 54. Maddedeki sınırlamalara tabi olan işlemler aşağıdakilerden

A)
işlemler.

Karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olan

B)
Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu
Konut İdaresi Başkanlığıyla yapılan işlemler ile bu kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti
edilen bono, tahvil ve benzeri menkul kıymetler karşılığı yapılan işlemler.
C)
Her türlü sermaye artırımları dolayısıyla bedelsiz edinilen ortaklık payları ile
ortaklık paylarının herhangi bir fon çıkışı gerektirmeyen değer artışları.
D)
Merkez Bankası nezdindeki piyasalarda veya kanunla teşkilatlanmış diğer para
piyasalarında yapılamayan işlemler.
E)

Özkaynak hesabında indirilecek değer olarak dikkate alınan işlemler.
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9)
hangisidir?

Bankalar kanunu 57. Maddede emtea üzerindeki işlem aşağıda yazılanlardan

A)
Bankaların; kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışındaki bir ortaklıktaki
payı kendi özkaynaklarının yüzde onbeşini aşamaz
B)
Bankaların; kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışındaki bir ortaklıktaki
paylarının toplam tutarı kendi özkaynaklarının yüzde onbeşini aşamaz
C)
Bankaların; kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışındaki bir ortaklıktaki
payı kendi özkaynaklarının yüzde altmışını aşamaz
D)
Bankaların; kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışındaki bir ortaklıktaki
paylarının toplam tutarı kendi özkaynaklarının yüzde onunu aşamaz
E)
Bankaların; kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışındaki bir ortaklıktaki
paylarının toplam tutarı kendi özkaynaklarının yüzde onbeşini aşabilir
10)
Bankalar, krediler ve diğer alacaklarla ilgili olarak, doğmuş veya doğması
muhtemel zararların karşılanması ve bunlar dışında kalan varlıkların değer azalışları için ne
ayırmak zorundadır?
A)

Karşılık

B)

Kar

C)

İhtiyat

D)

Kredi

E)

Hiçbiri

Cevap Anahtarı:
1)B

2) E

3)C

4)D

5)E

6)B

7)A

8) D

9) A

10) A
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4. KREDİ TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Bu hafta kredi verme aşamasında hangi tür kredilerin nasıl ve ne şekilde verileceği,
bunların geri ödeme şartlarının nasıl olacağı, bu tür kredileri hangi ihtiyaç sahiplerine
kullandırılabileceğimizi göreceğiz. İlk aşamada Faaliyet kredileri ele alınacak.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Nakit ve gayrinakit kredileri arasındaki fark nedir?

2)

Faaliyet kredileri işletmenin faaliyetlerine dönük olarakmı kullandırılır.

3)

Kredi geri ödemeleri nasıl belirlenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Faaliyet kredisi kullanımı

Firmaların faaliyetleri ve
kredi kullandırım ve ödeme kredi kullanım şartları ve geri
ödeme
performanslarının
performansları
anlaşılması
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Anahtar Kavramlar
•

Firmaların faaliyetleri ve gerekli kredi şartları

•

Geri ödeme şartları ve performansları

•

Faaliyet kredisi ile yatırım yapılması

79

Giriş
Bu bölümde Bir firmaya kredi türlerinden hangisinin verileceği bir yandan firmanın ihtiyacı,
diğer yandan da Bankaların kredi politika ve prensipleri dikkate alınarak saptanır.
Firmaların kredi ihtiyaçları iş konularına göre Nakdi veya Gayri Nakdi olabileceği gibi vade
bakımından da değişiklik gösterir. Firmalar ihtiyaçlarının karşılanması için değişik kredi türü
talepleriyle Bankalara gelirler.
İhtiyacın saptanmasında sadece firmanın talebi esas alınmamalıdır. Firmanın mali durumu,
yaptığı iş, talep edilen kredinin nerede kullanılacağı, iş mevsimi ve ilgili bölümde açıklanan
kredinin emniyet, seyyaliyet ve randımanı dikkate alınarak ihtiyaç ve kredi türü saptanmalıdır.
Diğer taraftan, kredinin müşteriye maliyeti de hesaplanarak firmanın finansman yükü altından
nasıl kalkacağı da ayrıca incelenmelidir.
Bu bölümde nakit kredilerden başlayarak kredi türleri işlenecektir.
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4.1. Kredi Türleri Ve Teminatları

4.2. Faaliyet Kredileri Kategorisi
Buradaki format Firmaların finansal döngüsüne uygun olarak kısa, orta ve uzun vadeli
finansman ihtiyaçlarının karşılanması, ticari işlemlerden doğmuş olan alacaklarının nakde
dönüştürülmesi, fiili mal ihracatı kapsamındaki ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz
kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı ile ilgili nakit ve gayri nakit ihtiyaçları amacıyla
kullandırılacak YP ve TL kredi ürünlerinden oluşan kredi kategorisidir.
Bu kategori altında toplam 11 adet kredi ürün paketi bulunmaktadır.
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4.3. Nakit Kredi paketi
Bu paket altında 5 adet kredi ürünü bulunmaktadır.
KREDİ ÜRÜN PAKETİ

KREDİ ÜRÜNLERİ
Nakit Kredi TL
Taksitli Ticari Kredi

TL Nakit Krediler

Kredili Cari Hesap
DEK (Dövize Endeksli Kredi)
Ticari Araç Kredisi

4.3.1.Nakit Kredi TL
Müşterilerin finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik kullandırılan bir ürün türüdür. Bu
ürünün vadelerinde anapara tahsilatları, faiz ödeme dönemlerinde de faiz tahsilatlarının defaten
yapılması esastır.

Nakit kredi

Borçlu cari hesap

Spot kredi

Ara ödemeli

Hesap tipi, yani kullandırımı, Borçlu Cari Hesap (BCH), Spot ve Ara Ödemeli olarak 3 şekilde
yapılabilir.
Borçlu Cari Hesap (BCH) : Dönemsel faiz tahsilatı şartı ile kredi vadesi içerisinde muhtelif
zamanlarda aynı faiz oranı ve aynı vade şartı ile ilave kullandırımlar ve geri ödemeler
yapılabilmesine imkan verir nitelikte çalışır. İlave kullandırımlar esnasında kredinin vadesi ve
faiz oranı değiştirilemez. Kredinin faiz oranı, faiz tahsil tarihi veya vade tarihinde değişiklik
yapılması isteniyor ise KKF revizyon ekranından ilgili BCH referans numarası seçilerek
yapılmalıdır. Sadece faiz oranı değiştiriliyorsa KKF düzenlemeksizin “Nakdi Kredi Faiz
Değişiklik” menüsünden gerekli değişiklikler yapılabilir.
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Spot: Müşterinin sabit bir vade ve sabit bir faiz oranı ile kredi kullanmak istemesi durumunda
bu hesap tipi seçilir. Bu tür kredilerde vade, faiz oranı değişikliği ve ara ödeme yapılmaz.
Belirlenen vadede anapara ve faiz birlikte tahsil edilerek kredi kapatılır.
Ara Ödemeli: Belirli bir kredi tutarının bir defada kullandırılması, geri ödemelerin vadeye kadar
istenilen aralıklarda ve tutarda yapılarak kapatılması şeklinde çalışan bir kredi hesap türüdür.

4.3.2.Taksitli Ticari Kredi
Müşterilerin finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik, ödeme planı düzenlenerek
kullandırılan taksitli bir kredi ürün türüdür. Bu ürünün vadelerinde taksit tutarlarının nakden ve
defaten yapılması esastır. Ödeme planları, ana para ve buna bağlı faiz eşit veya esnek ödemeli
şeklinde serbestçe belirlenebilir. TL ve DEK olarak kullandırılabilir.

4.3.3. Kredili Cari Hesap (KCH)
KMH üzerine tanımlanan KCH özelliği ile kullanılan bir ürün tipidir. Ürün, Nakit Rehin veya
POS Rehini veya Çek/Senet teminatlarından birinin alınması şartıyla kullandırılabilir.
KCH kapsamında müşteri bazında “Çatı ve Dinamik” olmak üzere iki çeşit limit tanımlanır.
Çatı Limit, KCH hesap limiti olup kredi teklif onayında tahsis edilen limit tutarıdır.
Dinamik Limit; teminat tutarına bağlı olarak sistem tarafından otomatik olarak belirlenen limit
olup, en fazla Çatı Limit kadar olabilir. Dinamik Limit, teminat türüne bağlı olarak üç farklı
teminat tutarı hesaplar ve bu teminatlar birbirinin alternatifi olarak tanımlandıysa limit tutarı
hesaplanırken bu teminatların toplamına göre belirlenir ve müşterinin teminat değişimleri
paralelinde değişir. Dinamik Limit= Müşteri Teminatı - Belirlenen Teminatlara Bağlı Müşteri
Toplam Riski (Limit bazında tanımlanan teminat marjları ve KCH özelinde tanımlanan teminat
marjları korunur). KCH limiti özelinde müşteri bazında “Teminat Marjı” tanımlanabilir.
Müşterinin KCH limiti eksi (-) bakiyede ise, teminat çıkışında öncelikle KCH riski sistem
tarafından kapatılır. Ürün aylık faiz ödemelidir.

4.3.4. Dövize Endeksli Kredi
Kredinin tutarının döviz cinsinden belirlenip, kullandırımın TL olarak yapıldığı ancak kredi
lehtarına herhangi bir yasal döviz taahhüdü yüklemeyen ve anapara, faiz (kur artışları dahil),
BSMV'nin (faiz ve kur farkı üzerinden) tahsili ile geri ödenen/kapanan kredilerdir..
Kredi kapama ve kısmi ödeme işlemleri Hazine Birimi’nden alınan piyasa kurları üzerinden
yapılır. Kapama ve kısmi ödeme sırasında işlem tarihindeki piyasa kuru, kredinin kullandırım
kurundan yüksek ise oluşan kur farkı ve BSMV’si anapara, faiz ve BSMV ile birlikte
müşteriden tahsil edilir. Diğer bir ifadeyle krediden kaynaklanan kur riski krediyi kullanana
aittir.
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Kredi vadesinde yapılacak geri ödemeler firmanın TL hesabından yapılır. YP hesabından kredi
geri ödemesi / kapaması yapılmaz. Kapama ve kısmi ödeme sırasında işlem tarihindeki piyasa
kuru, kredinin kullandırım kurundan düşük ise kur farkı oluşmaz.

4.3.5. Ticari Araç Kredisi
Firmaların ana faaliyet konusu dışında (ana faaliyet konusu ile ilgili yapacağı yatırımlar için araç kiralama firmaları, nakliye/taşıma firmaları- proje kategorisin altındaki ticari araç kredisi
ürününü kullanır) binek, ticari, hafif ticari araç, hat veya plaka alımları için, teminatına
alacakları araç, hat veya plaka rehini alınarak kullandırılan taksitli kredidir. TL ve DEK olarak
kullandırılabilir. Ürünün bu özelliği gereği teminata sadece araç/plaka/hat rehini alınarak
kullandırılır.

4.4. Dış Ticaret Kredisi TL/YP Paketi
İhracatın, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı için
Türkiye'de yerleşik kişilere kullandırılan kredi ürün paketidir.
Firmalar kullandıkları bu tür krediler için, kredinin anapara ve faizini kapsayacak tutarda döviz
taahhüdünü yerine getirmek ve bunlarla ilgili belgeleri bankaya tevsik (gümrük beyannamesi
veya ilgili makamlarca taahhüdü kapanmış teşvik belgeleri) etmekle yükümlüdür.
Bu kredilerin BCH şeklinde kullandırılması durumunda, ihracat taahhüdü kullandırılan
kredinin en yüksek seviyeye ulaştığı tutar kadar olacaktır. Taahhüt yükümlülük ve tutarlar
OPERASYON tarafından takip ve tespit edilir.
Şube müşteri temsilcileri bu pakette kullanılan ürünlere ait anapara, faiz ve diğer masraf
karşılıklarının zamanında yurda getirilmesi ile ilgili önlemleri almak ve bu hususu izlemek ile
yükümlüdürler.
Bu paket altında 4 adet kredi ürünü bulunmaktadır.
KREDİ ÜRÜN PAKETİ

KREDİ ÜRÜNLERİ
İhracat Kredisi TL
Exim Kredisi TL

Dış Ticaret Kredisi TL/YP
Exim Kredisi YP
Döviz Kredisi
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4.4.1. İhracat Kredisi TL
İhracatının finansmanı amacıyla kullandırılan ve taahhüt içeren TL (Prefinansman hariç) kredi
ürünüdür. Kullandırılan kredilerin ve faizlerinin vadelerinde nakden ve defaten kapatılması
esastır.
Prefinansman: Türkiye’deki Bankalar veya Özel Finans Kuruluşları ’nın garantileri veya
aracılıklarıyla, firmalara bizzat yurtdışındaki alıcıdan veya uluslararası piyasadan sağlanan
azami 18 ay vadeli kredilerdir. Firmalara, aynı Türkiye’deki yerleşik bankalardan kullandıkları
döviz kredilerinde olduğu gibi, kullanılan kredinin anapara, faiz ve komisyonu kadar döviz
taahhüdü sorumluluğu getirir.

4.4.2. Exim Kredisi TL ve Exim Kredisi YP
Firmaları ihracata teşvik edebilmek, ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak
amacıyla devlet kanalıyla ihracatçı veya imalatçı vasfına sahip ihracatçı firmalar ile, ihracat
bağlantılı mal üreten imalatçı firmalara ihracat taahhüdü karşılığında kullandırılmak üzere
Eximbank tarafından sağlanan, kullandırım koşulları da Eximbank tarafından belirlenen ve
bankalar aracılığıyla TL ve YP olarak kullandırılan kredilerdir.
Kredi, Eximbank tarafından bankamıza verilen limitlerin uygun olmasına göre kullandırılır.
Eximbank kredilerine aracılık etmek isteyen her ticari banka, Eximbank ile ilişkilerini
yürüteceği bir muhatap şube belirler. Eximbank ile muhatap şube, Ankara Şubeleridir. Ayrıca
mevcut Eximbank kredi limitinin (Nakit TL/YP) hangi firmalara kullandırılacağı şube talepleri
göz önüne alınarak Genel Müdürlük ilgili Pazarlama ve Satış Birimleri tarafından belirlenir. Bu
nedenle şube pazarlama yetkilileri tarafından girişi yapılan Eximbank kredisi ile ilgili tüm
KKF’ler Genel Müdürlük ilgili Pazarlama ve Satış Birimleri ’nin onayına düşer.
Düzenlenen KKF’lerde kullanım amacı, müşterinin talebi ve kullana bilirlik durumuna göre,
Sevk Öncesi İhracat Kredisi (SÖİK), Küçük Orta Boy İşletme Kredisi (KOBİ), Kalkınmada
Öncelikli Yörelere Kullandırılan İhracat Kredisi (KÖYİK) belirtilmelidir.
Kredi işleyişine ilişkin detaylar
adresinden temin edilebilir.

http://www.eximbank.gov.tr/html_files/SvkonTLihrkr.htm

Şube, KKF girişi ile birlikte başvuru formu ve beraberinde gerekli dokümanları firmadan alarak
Ankara şubemize gönderir. Ankara şubesi, KKF formu Genel Müdürlük Pazarlama ve Satış
Birimleri tarafından onaylananların taleplerini dikkate alarak, evrakları kontrol eder ve
Eximbank'a iletir.
Sonra Eximbank, elindeki kaynağa göre krediyi tahsis eder. Kredilerin ne zaman firmalara ö
Bu aşamadan deneceği tamamen Eximbank'ın kaynaklarına, firmanın Eximbank nezdindeki
limitlerine ve daha önceki performansına bağlıdır.
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4.4.2. Döviz Kredisi
İhracatın finansmanı amacıyla döviz geliri olan tüzel kişilere kullandırılan ve taahhüt içeren YP
kredi ürünüdür.
Döviz geliri olmayan tüzel kişilere ortalama vadenin 1 yıldan uzun ve kredi tutarının USD 5
Milyon üzerinde olması kaydıyla döviz kredisi kullandırılabilir. Döviz kredileri, yurtdışına
döviz ödemesi gerektiren hallerde (mal ve hizmet ithalatı bedeli vb.) döviz, Türkiye’deki
ödemeler ise Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek haller dışında Türk
Lirası olarak kullandırılması zorunludur.
Döviz kredilerine ilişkin yasal düzenlemeler, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32
sayılı Karar esas alınarak, TCMB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Kambiyo Mevzuatı
Müdürlüğü’nce hazırlanan Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde yer almaktadır. Uygulanan
vergi, resim ve harç istisnaları ise, TCMB’nin yayınlamış olduğu "Teşvik İşlemlerine İlişkin
TCMB Uygulama Talimatı” ve Maliye Bakanlığı’nın tebliği ile düzenlenmektedir.

4.5. Iskonto İştira Kredileri TL/YP Paketi
Müşterilerin gerçek satışlarından doğan alacak çeklerinin devir cirosu ile devralınıp
ıskonto/iştira edilerek kullandırılan krediler bu paket altında toplanmıştır.
KREDİ ÜRÜN PAKETİ

KREDİ ÜRÜNLERİ
Iskonto /İştira Kredisi TL

Iskonto /İştira Kredisi TL/YP

Iskonto/ İştira Kredisi YP
Dövizli Çek İştira Kredisi

4.5.1. Iskonto İştira Kredileri TL/YP
Müşterilerin kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılamak amacı ile bankamıza ıskonto/iştira
amacı ile ibraz ettikleri müşteri çek/senet bedellerinin ortalama vade ve uygun görülen faiz
oranı ile ıskonto/iştira edilmesi suretiyle kullandırılan kredilerdir.
Kredi, ıskonto/iştira edilen çek/senet bedelleri ile ve çek/senet vadelerinde kapatılır.
Çeklerin/senetlerin karşılıksız çıkması halinde tutarların borçlu tarafından nakden ödenmesi
esastır. Kredi üzerinde vade, faiz gibi herhangi bir değişiklik yapılmaz.
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4.5.2. Dövizli Çek İştira Kredisi
Dövizli nakit çeklerin banka tarafından satın alınarak gerekli kesintiler yapıldıktan sonra çek
bedellerinin müşteriye ödenmesi şeklinde kullandırılır.
İştira edilecek çekler şube pazarlama yetkilileri tarafından kontrol edilerek kredilendirileceğine
dair talimatla operasyona teslim edilir.
Operasyon tarafından çeklerin kontrolü tekrar yapılarak sisteme bordro girişi ile kullandırım
detayları tanımlanır ve operasyon tarafından onaylanması ile kredi kullandırılmış olur. Söz
konusu kredilerin vadelerinde bedelleri gelen çekler ile kapatılması şarttır.
İştira edilen dövizli çekin karşılığının çıkmaması ya da herhangi bir nedenle tahsil edilememesi
durumunda, ödenen TL karşılıkları, çekin iştira tarihi ile karşılığının tahsil edilemeyeceğinin
öğrenildiği tarih arasında geçen süreye ilişkin faiz ve BSMV müşteriden tahsil edilerek kredi
kapatılır.

4.6. KMH Paketi
KREDİ ÜRÜN PAKETİ

KREDİ ÜRÜNLERİ

KMH

KMH

Müşterinin vadesiz TL hesabına limit tanımlanarak, kredili mevduat hesabı şeklinde
kullandırılan kredilerdir. Kullandırım şekli, faiz oranı, faiz tahsil detayı ve diğer detayları
kullanılan METOD özelinde tanımlıdır.
Kullandırım yapılmadan önce ilgili tahsis mercii tarafından limit tahsis edilmiş olması şart olup,
hesaba en fazla tahsis edilen limit tutarı kadar tanımlanabilir.
Bir firmaya birden fazla aynı metotlu KMH tanımlanamaz. Ayrıca limit tahsis revizyonlarında
tutarı azaltılan veya “0” lanan KMH’ların, hesap üzerine tanımlı tutarlarının da buna göre revize
edilmesi gerekli olup, buna ilişkin takip ve sorumluluk şube pazarlama yetkililerindedir.
KMH’ın özelliği gereği bir kullandırım vadesi yoktur. Hesabın müşterinin gerçek kısa vadeli
finansman ihtiyacı doğrultusunda seyyal kullandırılması ve faiz tahsil tarihlerinde faiz tutarının
defaten ve nakden hesaba yatırılması esas olup konu ile ilgili tüm sorumluluk şube pazarlama
yetkilileri ve şube müdüründedir.

4.7. Akreditif-Kabul Kredileri TL/YP
Müşteri temsilcisi ve şube müdürü, açılacak akreditif kredisi ile ilgili olası risk unsurları olup
olmadığını tespit edip, biri veya birkaçının olması durumunda kontrol edilerek onay alınır.
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Akreditif Değişiklikleri (Amendments); Müşterinin talebi üzerine açılmış olan bir akreditif
işlemi ile ilgili, meblağ artırımı, akreditif vadesi temdidi, ödeme vadesi temdidi, yükleme
vadesi temdidi veya diğer şartlarla ilgili değişiklik yapılabilir. Yapılan değişikliklerde tüm
detayların KKF üzerine kaydedilmesi gerekli olup işleyiş akreditif açış süreci ile aynıdır.
Bu paket altında 3 adet kredi ürünü bulunmaktadır.

Akreditif
kabul/aval
kredileri

sight
akreditif

diğer
akretitifler
vadeli
kabul
kredili
karma
ödemeli

4.7.1. Akreditif-Kabul Kredileri TL/YP
Kabul/Aval kredisi, ithalatçının satıcı tarafından keşide edilen poliçeyi kabul ederek malları
ödeme yapmadan almasına olanak sağlayan bir kredidir. Bu ödeme şekliyle yurt içindeki
ithalatçıların yurt dışından vadeli mal almasına olanak yaratılmaktadır.
İthalatçının satın aldığı malların bedelini peşin ödemek istemediği, ihracatçının da bu malların
bedeli üzerinden düzenleyeceği poliçelerin ancak bir banka tarafından kabul edilmesini veya
aval verilmesini istediği durumlarda, ithalatçı bankasına başvurarak satıcının keşide edeceği
poliçeleri kabul etmesini veya kendisi tarafından kabul edilecek poliçelere aval vermesini
istemektedir. Böyle bir talep üzerine banka ithalat kabul aval kredisi açmaya razı olduğu
takdirde, satıcı poliçeyi banka üzerine (poliçeyi kabul eden) keşide etmekte veya satıcının alıcı
üzerine keşide edeceği ve alıcının kabul imzası koyacağı poliçeye banka aval vermektedir.
Poliçenin banka tarafından kabul edilmesi veya poliçeye bankanın aval vermesi halinde
ithalatçıya bankaca gayrinakdi bir kredi açılmış olmaktadır.
Eximbank Sevk Öncesi Reeskont Kredisi kapsamında talep edilen krediler de bu limit türünden
kullandırılır.
Kredi
işleyişine
ilişkin
detaylar
http://www.eximbank.gov.tr/html_files/Sevkonreeskr.htm
adresinden temin
edilebilir.
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4.7.2. Sight (görüldüğünde ödemeli) Akreditif
Satılan malların yüklendiğini veya hizmetin yerine getirildiğini gösteren şart koşulmuş vesaiki,
tanımlanan süre içinde ibraz etmesi kaydıyla, belirli bir meblağın, malların veya hizmetin
satıcısına ödeneceğine dair bir banka taahhüdüdür. Tanımdan da anlaşılacağı gibi akreditif şartlı
bir banka garantisidir. Lehtara akreditif şartlarına uyduğu taktirde mal veya hizmet bedelinin
ödeneceğini taahhüt eder. Akreditifle ilgili tüm unsurların belirtildiği akreditif açtırma talep
formunun müşteri tarafından doldurularak imzalanması gereklidir
Amir banka (akreditif açan banka) nın verdiği yetkiye dayanarak teyit veya ihbar bankasınca
akreditifin şartlarına uygun vesaikin, akreditif vadesi içinde ibrazı üzerine ödeme yapılan
akreditif türleri sight/görüldüğünde ödemeli akreditif olarak isimlendirilmiştir.

4.7.3. Diğer Akreditif
Bedelleri vadeli olarak ödenen akreditifler “Diğer Akreditifler” ürünü altından kullandırılabilir.
Vadeli Akreditif (Deferred Payment L/C)
Vadeli akreditiflerde akreditif vadesinden başka, bir de ödeme vadesi vardır. Bu vade,
belgelerin ibrazından, fatura tarihinden veya sevk tarihinden sonra olmak üzere çeşitli
şekillerde belirlenebilir.
Vadeli satışlar için kullanılan bu çeşit akreditifte akreditifi açan bankaca ödemenin vesaikin
ibrazından kaç gün sonra yapılacağı “Ödeme vesaikin ibrazından, fatura tarihinden veya sevk
tarihinden 60–90–120 gün sonra yapılacaktır." gibi bir ifade ile belirtilir.
Kabul Kredili Akreditif (Acceptance L/C)
Vadeli satışlarda mal bedelleri, bankalarca kabul edilen poliçelerle ödenen akreditifin ödeme
şeklidir.
Kabul Kredili akreditiflerin vadeli akreditiflerden farkı, satıcının bu akreditifler altında ibraz
ettiği belgelere ayrıca bir vadeli poliçe eklemesidir. Bir kabul kredili akreditifinde, ihracatçı,
malları ihraç ettikten sonra sevk belgelerine vadeli poliçesini iliştirerek kabul edilmek üzere
bankaya ibraz eder. İhracatçı, mal bedelini, poliçenin vadesinde tahsil eder veya dilerse, bunu
satmak ya da ıskonto ettirmek suretiyle parasını vadeden önce de alabilir.
Kabul kredili akreditifler altında tanzim edilen poliçeler, akreditif şartlarına göre, amir banka,
ihbar bankası veya akreditif amiri üzerine keşide edilebilir. İhracatçılar da, kabul kredili
akreditifler karşılığında keşide ve kabul edilen poliçeleri, bankalarda ve para piyasalarında
ıskonto ettirmek suretiyle mal bedelini poliçe vadesinden önce tahsil edebilirler.
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Karma Ödemeli Akreditif (Mixed Payment L/C)
Vesaik ibrazında veya ibrazdan bir süre sonra ödemeli iki tür akreditifin karışımı olan
akreditiflerdir. Örneğin, akreditif tutarının yarısı vesaik ibrazında, yarısı da ibrazdan veya
konşimento tarihinden belirli bir süre sonra ödemeli olabilir.
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Uygulamalar
1)
Nakit krediler firmanın faaliyetine göre şekillenmiştir. Siz bu kredi çeşitliliğine nasıl
katkıda bulunabilirsiniz?
2)

Döziz kredisi neden TL cinsinden verilir?

91

Uygulama Soruları
1)

Firmalar kullandığı kredilerini başka alanlara aktarabilirler mi?

2)

Faaliyet için kullanılan kredi geri ödemesini banka mı, firma mı belirlemeli?

3)

Firmalar bankalardan kredi kullanırken nelere dikkat edebilirler?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Firmaların gösterdikleri faaliyetlerin şekli ve ödeme imkânlarına göre
kullandırılabilecek krediler neler olabilir sorusuna cevap vermiş olduk.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi nakit kredi değildir?

A)

BCH

B)

Spot kredi

C)

Ara Ödemeli

D)

DEK

E)

Akreditif

2)
kredi vadesi içerisinde muhtelif zamanlarda aynı faiz oranı ve aynı vade şartı ile
ilave kullandırımlar ve geri ödemeler yapılabilmesine imkan veren kredi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)

BCH

B)

Spot Kredi

C)

Ara Ödemeli

D)

DEK

E)

Araç Kredisi

3)
Ödeme planları, ana para ve buna bağlı faiz eşit veya esnek ödemeli şeklinde
serbestçe belirlenebilen kredi aşağıdakilerden hangisidir?
A)

BCH

B)

Spot Kredi

C)

TTK

D)

DEK

E)

Spot Kredi
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4)
İhracatın, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin
finansmanı için Türkiye'de yerleşik kişilere kullandırılan kredi ürün paketi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)

Ticari Araç Kredisi

B)

DEK

C)

BCH

D)

Spot Kredi

E)

Dış Ticaret Kredisi

5)

Exim Kredisi Nedir?

A)

İhracat kredisidir.

B)

İthalat Kredisidir

C)

Eximbank Kredisidir.

D)

DEK

E)

Hiçbiri

6)
İbraz edilen müşteri çek/senet bedellerinin karşılığında kullandırılan kredi
aşağıdakilerden hangiddir?
A)

İskonto İştira Kredisi

B)

DEK

C)

BCH

D)

Spot Kredi

E)

Dış Ticaret Kredisi
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7)
Müşterinin vadesiz TL hesabına limit tanımlanarak kullandırılan kredi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

İskonto İştira Kredisi

B)

DEK

C)

BCH

D)

KMH

E)

Dış Ticaret Kredisi

8)
Belirli bir kredi tutarının bir defada kullandırılması, geri ödemelerin vadeye
kadar istenilen aralıklarda ve tutarda yapılarak kapatılması şeklinde çalışan kredi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

İskonto İştira Kredisi

B)

DEK

C)

BCH

D)

Ara Ödemeli

E)

Dış Ticaret Kredisi

9)

Akreditif kredisi ne için verilir?

A)

İhracat yapanlar için

B)

Yurt içine üretim yapanları için

C)

Otel Hizmeti verenler için

D)

Tarım ürünleri yetiştirmek için

E)

Hiçbiri
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10)
Satılan malların yüklendiğini veya hizmetin yerine getirildiğini gösteren şart
koşulmuş vesaiki, tanımlanan süre içinde ibraz etmesi kaydıyla, belirli bir meblağın, malların
veya hizmetin satıcısına ödeneceğine dair bir banka taahhüdüdü nedir?
A)

Kabul Akreditifi

B)

Görüldüğünde Ödemeli Akreditif

C)

Vadeli Akreditif

D)

Kabul Kredili akreditif

E)

Karma Ödemeli Akreditif

Cevap Anahtarı:
1)e

2)a

3)c

4)e

5)c

6)a

7)d

8) d

9)a

10) b
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5. TEMİNAT MEKTUBU VE DBS
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Bu hafta Teminat mektubu nedir, kullanım alanları nelerdir, bankalar Teminat
Mektubu neden verir. Garanti mektupları nelerdir ve doğrudan Borçlandırma Sistemi firmalara
ne avantajlar sağlar konularına değinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Teminat mektubu ne işe yarar?

2)

Garanti vermek ile teminat mektubu vermek bankacılık açısından nasıl değerlendirilir?

3)

DBS neden oluşturulur? Bankacılık açısından avantajları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Teminat
mektubunun
Gayrinakit
kredilerin kullanım
alanları
ve
bankacılık açısından veriliş
firmalar açısından önemi
nedeni.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
İş
çevresinde
teminat
mektubu
kullanım
alanlarının
araştırılması
gerekir.
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Anahtar Kavramlar
•

Bankacılık sisteminde teminat mektubu şekil ve şartları.

•

Doğrudan borçlandırma yönteminin avantajları?

•

Gayrinakit kredilerin kullanım alanları.
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Giriş
Bu bölümde gayrinakdi kredilerin neler olduğu ve kullanım yerleri verilmiştir. Teminat
mektuplarının amacı, koşulları ve türleri üzerinde durulmuştur. Teminat mektubu şirket adına
3. Kişilere şirketin gireceği taahhüt ile ilgili verilen güvencedir. Ve nakit olarak verilmez.
Sadece şirketin saygınlığından ötürü verilmiş kredilerdir.
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5.1. Teminat Mektubu Genel Bilgiler
Teminat Mektubu yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişiler lehine bir işin yapılması, bir borcun
ödenmesi, bir malın teslimi gibi konularda muhatap idareye, kuruma veya kişiye hitaben
düzenlenen ve mektup konusu işin yerine getirilmemesi durumunda mektup tutarı kadar
kayıtsız şartsız ödeme taahhüdü içeren TL veya YP üzerinden düzenlenen garantilerdir.

5.1. 1.Vadesiz ve Vadeli Mektubu Genel Bilgiler
Üzerinde bir vade veya geçerlilik süresi gösterilmeyen teminat mektupları vadesiz olarak
adlandırılır. Vadesiz teminat mektupları süresiz olarak yürürlükte kalır ve bankanın
sorumluluğu, lehtar ile muhatap arasındaki sözleşme ilişkisi bittikten sonra zamanaşımı süresi
sonuna kadar devam eder. Zamanaşımı süresi sonunda bankanın sorumluluğu da kalkar.
Teminat mektupları vadeli olarak da düzenlenebilir. Bu tür mektuplar vade tarihi ile birlikte
“Taahhüdümüz ../../.... Tarihine kadar geçerlidir. Bu sürenin bitimine kadar bankamıza yazılı
olarak başvurulmaması halinde, bu taahhüdümüz hükümsüzdür. Bu teminat mektubumuzu alıp,
işleme koymakla muhatap bu şartı da kabul etmiş sayılır.”
ibaresini taşıması gerekir. Garanti sözleşmesi niteliğindeki vadeli teminat mektuplarının
vadesinin uzatılması mümkündür. Süre uzatımı, mektubun verilişindeki şekle tabidir. Bu
şekilde verilen mektuplar vade sonunda hükümden düşeceğinden, gerekiyorsa vade/süre
uzatımı vade dolmadan önce yapılmalıdır. Süre uzatım yazılarında genellikle diğer şartların
aynen geçerli kaldığı belirtilir.
Vadesi olan ancak yukarıdaki ibareyi taşımayan mektuplarda, vade sonunda teminat mektubu
hükümsüz olmayıp vade sonundan itibaren genel zamanaşımı süresi sonuna kadar bankamızın
sorumluluğu devam eder. Bu tür mektuplarda riskin vade içinde doğması halinde, vadeden
itibaren 10 yıllık genel zamanaşımı süresi içinde bankadan tazmin istenebilecek ve bu süre için
bankanın sorumluluğu devam edecektir.

5.1. 2.Limit içi Mektubu Genel Bilgiler
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre teminat mektupları limit içi verilebilirken 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu’na tabi işlerde limit içi teminat mektubu uygulaması söz konusu değildir.
Aşağıdaki kamu kurum ve kuruluşlarına limit içi teminat mektupları verilir.
Genel Bütçeye Dâhil Daire ve Müesseseler;

Türkiye Büyük Millet Meclisi,
Cumhurbaşkanlığı,

Sahil Güvenlik Komutanlığı,
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Sayıştay Başkanlığı,

Dışişleri Bakanlığı,

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı,

Maliye Bakanlığı,

Başbakanlık,

Milli Eğitim Bakanlığı,

Devlet Planlama Teşkilatı,

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,

Hazine Müsteşarlığı,

Sağlık Bakanlığı,

Dış Ticaret Müsteşarlığı,

Ulaştırma Bakanlığı,

Danıştay,

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı,

Yargıtay,

Orman Bakanlığı,

Devlet İstatistik Enstitüsü,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

Diyanet İşleri Başkanlığı,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü,

Kültür Bakanlığı,

Adalet Bakanlığı,

Turizm Bakanlığı,

Milli Savunma Bakanlığı,

Çevre Bakanlığı,

İçişleri Bakanlığı,

Denizcilik Müsteşarlığı,

Emniyet Genel Müdürlüğü,

Gümrük Müsteşarlığı,
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Katma Bütçeli Daire Müesseseleri;
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,

Vakıflar Genel Müdürlüğü,

Karayolları Genel Müdürlüğü,

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

Yüksek Öğretim Kurulu,

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Orman Genel Müdürlüğü,

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
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Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,

Üniversiteler,

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Belediyeler,

Genel Müdürlüğü,
İl Özel İdareleri,

5.2.Teminat Mektubu Mal Alım TL/YP
Mal alımı veya bu amaçla bayilik/acentalık için düzenlenen teminat mektupları bu paket altında
yer almaktadır.
KREDİ ÜRÜN PAKETİ

KREDİ ÜRÜNLERİ

Teminat Mektubu Mal Alımı TL/YP

Teminat Mektubu Mal Alımı TL/YP

Kredi kullandırımında girilmesi gereken “Tür”, “Konu” ve “Veriliş Nedeni” aşağıdaki gibi
seçilir.
Paket Adı

Ürün Adı

Mektup
Türü

Konusu Veriliş Nedeni
Mal Bedeli Teminatı

Teminat Mektubu Teminat Mektubu
Diğer
Mal Alımı TL/YP
Mal Alımı TL/YP

Diğer

Bayilik Teminatı İçin
Acentelik Teminatı İçin

Mal Bedeli Teminatı İçin Verilenler
Firmaların mal alımlarında, alınan mal bedellerinin ödemeleri banka teminat mektubu ile
taahhüt edilmektedir. Teminat mektubu içeriği muhatap kuruluşa göre değişebilmektedir.
Bayilik Teminatı İçin Verilenler
Veriliş nedeni itibariyle mal bedeli teminatına benzer kapsamdaki bu mektuplar, ek olarak
bayilik sözleşmesi koşullarını da garanti etmekte, garanti edilen borcun en çok tutarı mektupta
gösterilmektedir.
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Acentelik Teminatı İçin Verilenler
Acentelik için düzenlenen sözleşme hükümleri gereği acentenin vermesi gereken kesin teminat
tutarının garanti edildiği teminat mektuplarıdır.

5.3.Teminat Mektubu Taahhüt TL/YP
İnşaat, taahhüt ve mühendislik işleri için düzenlenen teminat mektupları bu paket altında yer
almaktadır.
KREDİ ÜRÜN PAKETİ

KREDİ ÜRÜNLERİ
Teminat Mektubu Geçici

Teminat Mektubu Taahhüt TL/YP
Teminat Mektubu Kati/Avans

Geçici Teminat Mektupları
İhalelere katılmak için ihale makamına hitaben, ihalenin lehtarın üzerinde kalması halinde kesin
teminatı vereceği ve sözleşmeyi imzalayacağını garanti eden mektuplardır.
Geçici teminat mektupları ihale konusu olan işin, ihale veya tahmini teklif bedeli üzerinden
ihale şartnamesinde belirtilen oranda düzenlenir.
Bu mektuplar, katiye dönmesi veya ihale şartnamesinde belirtilen süre sonunda riskten çıkar.
Kati / Avans Teminat Mektupları
Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak
amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden
hesaplanmak suretiyle belirli oranda kati teminat alınır. Kati teminat alınmasının amacı, mektup
konusu işin sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi, iş kısmen veya tamamen
veya gereği gibi yerine getirilmezse, işin yapılmamasından ve dolayısıyla işin bir başkasına
yaptırılmasından doğabilecek zararın karşılanmasıdır.
Avans teminat mektuplarının konusu, yüklenicilere verilecek avansların geri ödenmesinin
banka tarafından garanti edilmesi ile ilgilidir. Özellikle büyük yapım ihalelerinde ihale konusu
işin hazırlık aşamasında yüklenicinin olanaklarının üzerinde olabilecek finansman yükünü göz
önüne alarak ihale tutarının belli bir oranında avans verilmesi söz konusu olabilir. Verilen bu
avans, yapılan işler karşılığında yükleniciye ödenecek olan hak edişlerden verilen avans
oranında veya sözleşmede belirtilen özel şartlar dahilinde veya daha yüksek oranlarda kesilerek
geri alınır. Avans teminat mektubunun, hakedişten mahsup edilen avans tutarındaki kısmını
muhatabın serbest bırakması gerekir. Mektubu veren banka, muhatabın yazısı üzerine serbest
bırakılan kısmı riskten düşer.
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Kredi kullandırımlarında seçilmesi gereken “Tür”, “Konu” ve “Veriliş Nedeni” sistem
adımlarına
ilişkin
açıklamalar
aşağıdaki
tabloda
yer
verilmiştir.

5.4.Teminat Mektubu Diğer TL/YP
Mal alımı ve inşaat/taahhüt için düzenlenen teminat mektupları dışında kalan tüm teminat
mektubu ürünleri bu paket altında yer almaktadır.
KREDİ ÜRÜN PAKETİ

KREDİ ÜRÜNLERİ
Teminat
Teminatı

Mektubu

Kredi

Teminat Mektubu Mahkemelere
Teminat Mektubu Diğer TL/YP

Teminat Mektubu Gümrük
Exim Performans TL
Exim Performans YP
Teminat Mektubu Diğer
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Kredi Teminatı Olarak Verilen Teminat Mektupları
Firmaların, yurt içinde bankalardan/kurumlardan kullanacakları kredilerin geri ödemesini
taahhüt eden teminat mektuplarıdır.
Mahkemelere veya İcra Dairelerine Hitaben Verilen Teminat Mektupları
Mahkeme ve icra dairelerine hitaben çok çeşitli konularda teminat mektubu verilebilmektedir.
Bu teminat mektupları ile garanti edilen riskler de birbirinden farklıdır. İcra İflas Kanunu’nun
36. maddesine göre "merciin kabulü koşulu ile muteber banka kefaleti" teminat olarak kabul
edilmektedir. Kararı temyiz eden borçlu gerekli teminatı yatırarak yürütmenin durdurulmasını
isteyebilir. Kararın onanması halinde alacaklının talebi üzerine teminat paraya çevrilerek
alacaklıya ödenir. İcra dairelerine hitaben ihtiyati tedbir konulması, ihtiyati tedbir veya haczin
kaldırılması amacıyla teminat mektubu verilebilir. "Borçlu, icra takibinden önce veya takip
sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tespit davası açabilir. İcra takibinden önce
açılan menfi tespit davasına bakan mahkeme, talep üzerine alacağın belirlenen bir yüzdeden
aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat mukabilinde, icra takibinin durdurulması hakkında
ihtiyati tedbir kararı verebilir."
Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir borcun alacaklısı, borçlunun yeddi eminde veya
üçüncü şahısta olan menkul ve gayrimenkul mallarını ve alacakları ile diğer haklarını ihtiyaten
haczettirebilir. İhtiyati haciz isteyen alacaklı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 96.
maddesinde yazılı teminatı vermeye mecburdur.
Mahkeme ve icra dairelerine hitaben teminat mektubu verilmesi gereken, yukarıda değinilen
veya diğer durumlarda, banka, davanın taraflarının haklılığı veya haksızlığı, davanın nasıl
sonuçlanacağı konusunda bilgi sahibi değildir. Genellikle buna gerek de duyulmaz. Banka
açısından bu tür teminat mektuplarının tazmin olasılığı yüksektir. Bu tür teminat mektuplarının,
yargıç veya icra dairesince kabul edilebilecek bir içerikte, limit harici, kesin ve süresiz olarak
düzenlenmesi istenmektedir.
Bu tür teminat mektupları verilirken davaya konu şahıs ve/veya firmaların bankamızın kredili
müşterisi olup olmadığı operasyon tarafından kontrol edilir. Bankamızın aktif kredili müşterisi
ise
Davaya konu olan kişinin kredi limitlerinin bulunduğu şubeyi,
Kredi borçlusunun bulunduğu şubeyi,
Her iki müşterinin de en son kredi tahsis mercii/ gruplarını,
e-posta ile bilgilendirir. Bilgi mesajının üzerine yukarıdaki mercilerden herhangi birinden 2
saat içerisinde aksi görüşü gelmez ise teminat mektubu düzenlenerek müşteriye verilir.
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Gümrük Müdürlüklerine Hitaben Verilen Teminat Mektupları
İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan
firmaların gümrük vergi ve resimleri nakit veya nakitten başka teminatla karşılanmak suretiyle
Gümrük Kanunu’na göre, eşya ithal etmeleri sırasında, giriş gümrük müdürlüklerine hitaben
düzenlenmek üzere, bankalardan teminat mektupları talepleri olmaktadır.
Bankamız uygulamasında genel olarak beyanname bazında gümrük müdürlüklerine hitaben
teminat mektubu verilmektedir. Bu sebeple verilen mektupların gümrük beyannamesi bazında
olması ve beyanname tarih numarasını taşımasına özen gösterilmelidir.
Gümrük İdarelerinin lehine verilen teminat mektuplarının metninde “istek tarihinden itibaren 7
gün içinde ödenmemesi halinde” ibaresinin bulunmaması durumunda kullandırım öncesinde
ilgili tahsis merciinin onayı alınmalıdır. (Bakınız TAL.00629 Kurumsal ve Ticari Kredi
Uygulama Talimatı-Kullandırım Şartlarına İlişkin kontroller” maddesi)
Transit ticaret kapsamında Gümrük Müdürlüklerine muhatap verilen teminat mektuplarında;
bankanın sorumluluğu, mektup asıllarının bankaya iadesinden sonra sona ermektedir. Diğer
yandan teminat mektubunun tazmini halinde, mektup üzerindeki tutara, mektubun düzenlendiği
tarih ile tazmin tarihi arasında geçecek günler için Amme Alacakları için uygulanan gecikme
faizi uygulanacağı öngörülmektedir.
Diğer Teminat Mektupları
Çok çeşitli konularda teminat mektubu verilebilir. Mektup metni lehtar, muhatap ve bankanın
anlaşmasıyla istenildiği şekilde oluşturulabilir. Özellikle mektuba konacak koşul ve hükümlerin
yasalara aykırı olmaması ve yargı kararlarına rağmen ödeme taahhüdünde bulunulmaması
gerekir.
Bazı muhatap kurumlar, kendilerine hitaben verilecek teminat mektuplarının koşullarını ve
metnini belirleyerek, bankaların bu metne göre mektup düzenlemesini istemekte, bunun
dışındaki teminat mektuplarını kabul etmemektedir. Bu tür teminat mektupları verilmeden önce
operasyon birimi tarafından Mevzuat ve/veya Hukuk Bölümünün onayı alınması
gerekmektedir.
Teminat mektubu kredi kullandırımlarında seçilmesi gereken “Tür”, “Konu” ve “Veriliş
Nedeni” sistem adımlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
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Paket Adı Ürün Adı
Teminat
Mahkemelere

Mektup
Türü

Konusu Veriliş Nedeni

Diğer

Diğer

Mektubu
Mahkemelere Hitaben
Diğer Gümrük

Teminat Mektubu Gümrük

Gümrük

Diğer
Global

Teminat
Mektubu
Diğer
TL/YP

Teminat Mektubu
Teminatı

Kredi

Diğer

Diğer

Diğer
Para Piyasaları İçin

Teminat Mektubu Diğer

Kesin
Avans
Diğer
İstihkak

Milli Piyango İdaresi
İçin
Diğer

Vergi Dairelerine
Turinge Hitaben
Elektrik Aboneliği İçin
Diğer

5.5.Harici Garanti
Bu ürün tahsis ve kullanım özelliği sebebi ile tek paket olarak oluşturulmuştur.
KREDİ ÜRÜN PAKETİ

KREDİ ÜRÜNLERİ

Harici Garanti

Harici Garanti

Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler lehine bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi, bir
malın teslimi gibi konularda muhataba hitaben düzenlenen garanti mektuplarıdır.
Verilen garanti mektupları, yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemesi halinde, garanti alanın
(beneficiary) bu hususu beyanı üzerine, ilk yazılı talebinde bankaca ödeneceğini taahhüt eden
dönülemez ödeme yükümlülükleridir.
Bankalara gelen garantiler ile bankanın düzenlediği garanti ve kontgarantilerde Avrupa Birliği
Ülkeleri, A.B.D. , Kanada ve İsviçre Hukuku geçerli olmalıdır, aksi halde krediyi tahsis eden
merciinin bir üste mercii onayı alınarak işlem yapılır (seviye 4 le sınırlıdır)
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Harici Garanti KKF düzenlenerek verilmekte olup, söz konusu KKK’lerde, Mektup türü kesin,
geçici ve avans seçilir. Bu seçimden sonra veriliş şekli;
Muhabire gönderilen ihbar amaçlı garantiler,
Müşteriye elden teslim edilen teminat mektupları,
Karşılığında nakdi kredi kullandırılması için verilen teminat mektupları,
Karşılığında teminat mektubu düzenlenmesi için verilmesi,
Stand-by L/C
Şeklinde doğru seçim yapılmalıdır.
Veriliş amacı ve Veriliş Amacı 2 seçenekleri ile mektubun içeriği ve konusu için doğru seçim
yapılmalıdır.
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Veriliş Amacı

Veriliş Amacı 2

Geçici Garanti Mektubu
Stand by L/C
Geri Ödeme Garantisi veya Avans Teminat Mektubu
Ödeme Garantileri
İthalat Garantisi/Garanti Lokal
Yerine Getirme
Garantisi

(İfa)

İhracat Garantileri
İnşaat ve Taahhüt işleri için verilen Yerine Getirme Garantileri
İşletme kredisi

Prefinansman Kredisi

Prefinansman Kredisi
Yatırım Kredisi
Akreditif
Alıkonulan Paranın Ödeme Garantisi
Bakım Onarım Garantisi
Gemi Kurtarma Garantisi
Gümrük Garantileri

Diğer Garantiler
Kambiyo Senedi Garantisi veya Aval
Kira Garantileri
Kullanım Garantisi
Müşterek ve Müteselsil Kefalet
Vergi Garantileri
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5.5.1. Geçici Garanti Mektubu (Tender Guarantee Bid Bond Temporary
Bond)
Bu tür mektuplar, isteklilerin ihaleye katılmalarına olanak sağlayan, bankalarca düzenlenmiş
belgelerdir. Bu belgeler, muhatabın açtığı ihaleye istekli sıfatıyla katılan bir gerçek ya da tüzel
kişinin, ihale ile ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere ihaleyi açan tarafa
vermek zorunda olduğu önceden belirlenmiş bir tutarın yerine geçmekte ve istekli eğer ihaleyi
kazanamaz ise iade edilmektedir.

5.5.2. Standby L/C (Akreditif Şeklinde Düzenlenen Garantiler)
ABD yasalarının, bankalarca klasik garanti mektubu düzenlenmesini yasaklaması nedeniyle,
bunun yerine garanti akreditifi düzenlenmektedir. ABD'de yasal düzenlemelerin getirdiği bir
sınırlama ise vadesiz akreditif açtırılamamasıdır. Garanti akreditifinde, amirin istemi üzerine
Amerikan Bankası, muhabiri nezdinde bir garanti akreditifi açmakta ve lehtara bildirilmesini
istemektedir. İhbar bankası, garanti akreditifini hiçbir sorumluluk almadan lehtara ihbar
etmektedir. Genellikle garanti akreditifinde ödeme için lehtardan, amirin yükümlülüklerini
yerine getirmediğine ilişkin bir beyan ile amir banka üzerine bir poliçe düzenlemesi
istenmektedir. İhbar bankası, lehdarın ödeme talebi ile amir banka üzerine keşideli poliçeyi,
amir bankaya göndererek hesabın alacaklandırılmasını istemekte ve garanti akreditifi altında
ödeme yapan amir banka, amire rücu etmektedir.
Akreditiflerle garanti akreditifleri arasında önemli bazı farklar bulunmaktadır. Her ikisi de ilgili
oldukları işe ilişkin sözleşmeden bağımsız oldukları halde, akreditif Iehtara yapılacak ödemenin
tek aracı olarak öngörülmüştür. Buna karşılık garanti akreditifi, çoğunlukla amirin
yükümlülüklerini yerine getirmemesi olasılığına karşı öngörülen ve ancak öyle bir durumda
başvurulacak bir ödeme aracıdır. Bu bakımdan da "Standby Letter of Credits" bir akreditiften
çok bir garanti mektubudur. Bundan ötürü, akreditiflerde vesaik, garanti akreditiflerine oranla
daha büyük önem taşır.

5.5.3. Ödeme Garantileri (Letter of lndemnity)
Ödeme garantileri, amirin belirli bir tutarı ödeyeceğinin garantisidir. Amir, borcu vadesinde
ödemediği halde garantör banka ödemeyi taahhüt etmektedir. Aşağıda en çok kullanılan ödeme
garantilerine yer verilmiştir.

5.5.4. Geri Ödeme Garantisi veya Avans Teminat Mektubu (Repayment
Guarantee/Advance Payment Guarantee)
Bir alım veya yapım işinde, satıcı veya yüklenici sözleşme konusu işin üretimini öngörülen
sürede sağlayacak kapasitede olmayabilir. İşi yaptıran, işin bir an önce bitirilmesini sağlamak
için yükleniciye finansman sağlamak amacıyla avans verebilir veya bu sözleşmede öngörülmüş
olabilir. Satıcı da özel olarak üreteceği malları alıcının almaktan vazgeçmesini önlemek
amacıyla peşin ödeme koşulu koyabilir. Ancak işveren veya alıcı böyle bir avans veya peşin
ödeme karşılığında malların teslimini veya işin yapılmasını, aksi takdirde avans veya peşin
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ödeme tutarının geri ödeneceğini güvenceye almadan avans veya peşin ödemede bulunmaz. Bu
güvence de amirin borçlarını yerine getirmediği takdirde avans veya peşin ödemenin derhal
geri ödeneceği taahhüdünü içeren bir banka garantisi şeklinde olur. Avansı ödeyecek olan taraf,
garantiyi aldıktan sonra ödemede bulunur. Bu durumda, garantiye, avans ödemesi ile birlikte
geçerlik kazanacağına ilişkin bir kayıt konulmalıdır. Alıcı ya da işveren ile yüklenici arasındaki
sözleşmede gerek avansın verilmesine gerekse ne şekilde geri ödeneceğine ilişkin hükümler
bulunabilir.

5.5.5. İthalat Garantisi/Garanti Lokal (Letter of Indemnity in case of
Nonpayment/ Payment Guarantee)
İthalat garantisi, vesaik mukabili ve mal mukabili (açık hesap) ödeme şekline göre yapılan
ithalat işlemlerinde kullanılmaktadır. Banka, ithal edilen mal bedelinin alıcı ile satıcı arasındaki
sözleşmeye göre vesaik veya mallar geldiğinde ya da kredili satış söz konusu ise vadesinde
ödeneceğini satıcıya garanti etmektedir. İthalat garantisi, satıcıya malları gönderdiğinde alıcının
ithal edeceğine ve mal bedelinin ödeneceğine ilişkin bir güvence sağlamaktadır. Alıcı ise bedeli
ancak mallar kendisine sevk edildikten sonra ödeneceği için güvence altındadır. Alıcı ve
satıcıya sağladığı güvenceler açısından akreditife oldukça benzemektedir. Ancak akreditifte
satıcı, malları yükledikten sonra vesaiki bankasına ibraz ettiğinde mal bedeli kendisine ödenir.
İthal garantisinde ise vesaik alıcıya ulaştığında ödenecektir. Bu açıdan satıcı için akreditifli
ödeme şekli daha avantajlıdır.

5.5.6. Kredi Garantisi
Yurtiçinde yerleşik firmaların, yurt dışındaki bankalardan/kurumlardan kredi kullanabilirler.
Kreditör kurumlar, krediyi kullandırmadan önce bir banka garantisi isteyeceklerdir. İstenen
garantiler, açılacak kredinin kullanım/kullandırım amacına göre çeşitli şekillerde
adlandırılmaktadır. Kredi garantilerine genellikle kredi kullandırımında geçerli olacağına
ilişkin bir kayıt konur. Ayrıca ödenmesi taahhüt edilen azami meblağa, faiz ve masrafların dahil
olup olmadığı, belirtilen azami meblağdan başka faiz ve masrafların da taahhüt edilip
edilmediği belirtilmelidir. Azami meblağın üzerinde ayrıca faiz ve masrafların da ödeneceği
taahhüt ediliyorsa, vadeye kadar olası faiz ve masrafların hesaplanabilmesi için krediye
uygulanacak faiz oranı ve diğer masrafların garantide belirtilmesi uygun olur.

5.5.7. Kesin Garanti Mektubu (Performance Guarantees
Bond)

Performance

Bu mektuplar, ihaleyi açan tarafın ihale sonucunda işi taahhüt eden müteahhidin ihale ile ilgili
kanun ve şartname uyarınca vermesi gereken kesin teminat miktarının yerine geçen bir belgedir.
Başka bir deyişle, ihaleyi kazanan istekli artık işi yapmaya hak kazandığından, bu kez işi
bitirmesini sağlamak için kendisinden kesin teminat istenilir.
Yurt dışında inşaat, tesisat işleri ile montaj, mühendislik, proje, danışmanlık, taşıma gibi
hizmetler yapan girişimcilerin aldıkları işler için doğrudan yararlanana veya kontrgaranti
karşılığında yabancı bir banka tarafından garanti verilebilmektedir. Girişimciler yurt dışındaki
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ihalelere tek başına ya da o ülkedeki yerel bir firma ile adi ortaklık (joint venture company)
kurarak katılabilmektedir. Bankalar, Türk girişimcilerin katıldığı bu adi ortaklıklara da garanti
mektubu verebilmektedir.

5.5.8. Diğer Garantiler
Alıkonulan Paranın Ödenme Garantisi (Retention Money Bonds/Guarantees)
Bazı proje anlaşmalarında, proje konusu iş parti bittikçe ödemenin yapılacağı hususu yer
almakta ve işveren bitirilen kısma ait ödemeyi yapmaktadır. Ancak ödemeyi yaparken işin
bitiminde belli olmayan ancak sonradan olabilecek olumsuzluklara karşı belirli bir kısmını da
alıkoymaktadır (%5–10 civarı). İşte bu tür garantiler, müteahhide, işveren tarafından alıkonulan
paranın derhal ödenmesini sağlamaktadır. Garantiyi alan işveren, Her hakkedişten müteahhide
ödeyeceği paradan kesinti yapmadan ödeme yapmaktadır. sonra belirlenen kesinti tutarında
düzenlenir.
Bakım Onarım Garantileri (Maintenance Bonds / Guarantees)
Bir taraf için bir cihaz imal eden, bir fabrika kuran müteahhidin cihaz veya fabrika sahibi Lehine
onarım, bakım sözleşmesi süresi içinde gerekli bakım ve onarım yapacağı taahhüdü ile ilgili
olarak düzenlenen garantilerdir.
Gemi Kurtarma Garantisi (Bail Bond)
Yabancı limanlarda çeşitli nedenlerle alıkonulan gemilerin serbest bırakılmasını sağlamak
amacıyla verilir. Deniz kirlenmesi, deniz kazası vb. nedenlerle alıkonulan gemi, banka garantisi
verildiğinde serbest bırakılır. Gerekli ceza ödendiğinde, garanti serbest bırakılır. Aksi takdirde
garantinin tazmini istenir.
Kullanım Garantisi (Guarantee for Warranty Obligation/Warrant Bond)
Bir satış sözleşmesinde, malların tesliminden sonra ortaya çıkabilecek hasarların satıcıya ait
olacağı kararlaştırılmış olabilir. Satıcı adına alıcıya bir banka garantisi verilerek, olası hasarlara
karşı bir güvence sağlanır. Garanti meblağı genellikle sözleşmede öngörülür. Genellikte
sözleşme tutarının %5 ile %20'si arasında değişir. Garanti süresi, alım satımı yapılan malın
üretim sektörüne bağlıdır. Çoğunlukla, teslim ya da sipariş tarihinden itibaren bir yıldır.
Diğer
Yukarıda sayılanlar dışında da değişik amaçlarla çeşitli şekillerde garantiler düzenlenmektedir.
Örneğin;
Kira garantileri,
Mahkeme garantileri,
Kambiyo senedi garantisi veya aval,
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Navlun primi iade garantisi,
Yüklenmeyen mal için cezai faiz ödeneceğine ilişkin garantiler,
Geçici ithal edilen malın deneme süresi sonunda satın alınacağına veya iade edileceğine dair
garantiler
Gümrük garantileri (customsguarantee),
Vergi garantileri,

5.6. Tedarikçi Finansmanı ve DBS
DBS ve Tedarikçi Finansmanı ile ilgili kredi talepleri bu paket altında yer almaktadır.
KREDİ ÜRÜN PAKETİ

KREDİ ÜRÜNLERİ
Tedarikçi Finansmanı
DBS Nakit

Tedarikçi Finansmanı ve DBS
DBS Gayri Nakit
DBS Iskonto

5.6.1. Tedarikçi Finansmanı
Finansal yapısı güçlü ana firmaların, tedarikçilerinden aldığı mal/hizmetler karşılığında
yapacağı vadeli ödemenin, tedarikçilerden temlik alınması yoluyla tedarikçilere uygun maliyet
ve şartlarla finansman sağlayan bir üründür. Tedarikçilerden alınacak temlik ve bu temlike konu
alacağın ana firma tarafından ödenme garantisini düzenleyen sözleşmeler, tedarikçilere uygun
fiyat ve kolay finansman avantajı sağlamaktadır.
Ürünün iş akışı ve uygulaması ile ilgili önemli hususlar aşağıda belirtilmiştir;
Ø Ana firma ile sözleşme imzalanır,
Ø Ana firma için gölge limit (kefalet limiti) tesis edilir,
Ø Ana firma sistem tanımı yapılır,
Ø Tedarikçiler ilgili şubelere yönlendirilir ve şube tarafından Tedarikçi Finansmanı Limit
skontundan kredi limiti tahsis edilir,
Ø Uygun görülen tedarikçiler ile sözleşme imzalanır,
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Ø Tedarikçi firmanın şubesi tarafından, tedarikçilerin sistem tanımı yapılır,
Ø Sistem tanımlama ve sözleşme imzalama işlemleri tamamlandıktan sonra;
Ø Ana firma ödemeyi garanti ettiği faturaları banka sistemine aktarır,
Ø Tedarikçi, internet bankacılığı aracılığıyla ana firma tarafından banka sistemine
gönderilmiş kendisine ait fatura bilgilerini gözlemler, ıskonto etmek isterse ıskonto
edilen gün itibariyle hesabına geçecek tutarı simülasyon yoluyla hesaplar,
Ø Tedarikçi, internet bankacılığından ıskonto etmek istediği faturayı seçer ve ıskonto
işlemini otomatik olarak gerçekleştirir,
Ø Iskonto işlemi için ana firmanın gölge limit boşluğu ve tedarikçinin ıskonto kredisi limit
boşluğu sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilir,
Ø Vade tarihinde fatura bedelleri ana firma tarafından tedarikçi hesaplarına ödenir ve
ıskonto edilmiş faturalara ait kredilerin kapaması şubeler tarafından yapılır.

5.6.2. Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) Nakit / Gayrinakit
Firmaların mal/hizmet alımlarından doğan faturalarının ödeme garantisidir. Krediyi kullanacak
firma (bayi) adına DBS kredi limiti tahsis edilmesi ile birlikte bayinin bankamızda DBS Çatı
Limiti oluşmaktadır. DBS Nakit ve DBS Gayrinakit limit türünün aynı tutarda ve aynı teminat
şartında tanımlanması şarttır.
Bayiye tahsis edilen nakit/gayrinakit kredi limitinden sonra ana firmalara verilen taahhüt
mektubunu müteakip firmada gayri nakit risk oluşur ve ana firmanın fatura bilgilerini
göndermesi ile faturalar bankanın ödeme garantisine girer.
Banka garantisindeki faturalar için vade tarihinde sistem otomatik olarak müşteri hesabını
kontrol eder, yeterli bakiye var ise bu bakiyeden, yeterli bakiye yok ise DBS nakit kredi limiti
kredilendirilerek fatura ödenir ve ana firma hesabına alacak geçilir.
Oluşturulan DBS nakit kredi ara ödemeli kredi yapısında çalışır. Faiz ve anapara vadesinde
defaten kapatılması esastır.
Kredinin çalışma şekli gereği; Bu limitler üzerine bloke konulamaz, limit vadesi ile
sınırlanamaz. Fatura ödemesi garanti edilmek istenmeyen diğer bir ifade ile DBS limitleri iptal
edilmek veya düşürülmek istenen veya şube ya da krediler bölümü tarafından herhangi bir
aksaklık tespit edilerek "DBS Limiti" ile daha fazla riske girilmemesi gerektiği kararı verilen
müşteri bilgileri derhal Nakit Yönetimi Grubu’na mail ile bildirilir. Bu bildirimi alan Nakit
Yönetimi Grubu’ ana firma ile temasa geçerek, anlaşma gereği belirlenen süreden sonraki
faturalarının ödeme taahhüdünü iptal eder. Riskler tamamen kapandıktan sonra müşterinin
limitleri iptal edilebilir.
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5.6.3.DBS Iskonto
DBS alacaklarının ıskontosu ile firmaların finansmanı hedeflenmektedir. DBS Ana Firma’nın
bayilerden alacağı olan faturalar DBS Iskonto edilen toplam fatura tutarı tahsis edilen limiti
aşamaz. Bu kapsamda ürünün kullandırımına ilişkin kurallar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
Kurum tanımında bulunan maksimum vade tarihini aşan faturalar ıskonto edilemez.
Sadece TL döviz cinsinde ve tamamı garanti içindeki faturalar ıskonto edilebilir.
Fatura vade tarihinde ıskonto işlemi yapılamaz.
Fatura tutarlarının tamamı veya bir kısmı ıskonto edilebilir

5.7.DBS'nin Faydaları;
•

Bayi siparişini bankanın vermiş olduğu limitler dâhilinde bildirdiği an, sipariş otomatik
finans onayı ile sevkiyata hazır hale gelir.

•

Bayi çek kullanmadığı için bankaya çek karnesi için ödediği masraf ortadan kalkar

•

Çek takibi ve havale işlemleri ile uğraşma zorunluluğu ortadan kalkar

•

Çekli siparişlerde uygulanan risk-limit değerlendirme süreci ortadan kalkar, sipariş en
hızlı şekilde onay alır

•

Bankanın vereceği DBS limiti Üretici/Dağıtıcı/ Distribütör şirketi limiti haricinde vadeli
çalışma rahatlığı, ek bir işlem hacmi kazandırır

•

Çekin unutulması, ödemenin aksaması durumunda yaşanan ticari sicile işlenen olumsuz
süreç yaşanmamış olur

•

Üretici/Dağıtıcı/Distribütör şirketleri açısından riskin bir kısmı banka üzerine
kaydırılmış olur

•

Üretici/Dağıtıcı/Distribütör şirketi tahsilatta problem yaşamaz

•

Üretici/Dağıtıcı/Distribütör-Bayi arasındaki ticaret sekteye uğramamış olur.
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Uygulamalar
1)
Konut kredisi kullanan müşteri konutunu almadan çıkmış olan krediyi bankadan
çekip karşı tarafa veremez. Konut sahibi alıcıya güven duymaz ise çıkan kredinin
ödeneceğini nasıl garanti altına alır?
2)

İhale açan kuruluşlar neden teminat mektubuna ihtiyaç duyar?
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Uygulama Soruları
1)

Bankadan ne tür mektuplar istenemez?

2)

Teminat mektubu bir güvene dayanır nakit olarak kullandırılmaz. Nakde dönüşür mü?

3)

DBS nedir. Uygulama alanları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Akreditifler ile girdiğimiz gayri nakit kredilerde teminat mektubu nerelerde ve
niçin kullanılır ve özellikleri nelerdir konusunda bilgi edindik.
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Bölüm Soruları
1)

Teminat mektubu nedir?

A)

Ödeme emridir.

B)

istek mektubudur

C)

Garanti vermektir.

D)

Firmanın iş konusudur.

E)

Faaliyet belgesidir.

2)

Vadesiz teminat mektupları aşağıdaki örneklerden hangisidir?

A)

ihaleye giriş için verilen.

B)

Elektrik idaresine verilen

C)

inşaat taahhüt işi için verilen.

D)

Temlik için verilen

E)

Kira için verilen

3)
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre teminat mektupları limit içi verilebilir.
Bu kuruluşlar aşağıdaki hangi değildir ?
A)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,

B)

Yüksek Öğretim Kurulu,

C)

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

D)

Adalet Bakanlığı,

E)

Okullar
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4)

Bayilere özel verilen teminat mektupları aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Geçici teminat mektubu

B)

Kati teminat mektubu

C)

Taahhüt işleri için teminat mektubu

D)

Mal alımı

E)

İhracat teminat mektupları

5)
Firmaların, yurt içinde bankalardan/kurumlardan kullanacakları kredilerin geri
ödemesini taahhüt eden teminat mektubu aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Gümrük Müdürlüklerine Hitaben Verilen Teminat Mektupları

B)

Para Piyasaları İçin verilen teminat mektupları

C)

Vergi Dairelerine

D)

Kredi Teminatı Olarak Verilen Teminat Mektupları

E)

Mahkemelere veya İcra Dairelerine Hitaben Verilen Teminat Mektupları

6)

Harici garanti nedir?

A)
Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler lehine bir işin yapılması, bir borcun
ödenmesi, bir malın teslimi gibi konularda borçluya hitaben düzenlenen mektuplarıdır
B)
Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler lehine bir işin yapılması, bir borcun
ödenmesi, bir malın teslimi gibi konularda muhataba hitaben düzenlenen mektuplarıdır
C)
Yurt içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler lehine bir işin yapılması, bir borcun
ödenmesi, bir malın teslimi gibi konularda muhataba hitaben düzenlenen mektuplarıdır
D)
Yurt dışında yerleşik kişiler lehine bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi, bir
malın teslimi gibi konularda özel izinle düzenlenen mektuplarıdır
E)
Yurt içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler lehine bir işin yapılması, bir borcun
ödenmesi, bir malın teslimi gibi konularda kişiye özel düzenlenen mektuplarıdır
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7)

Ödeme Garantileri (Letter of lndemnity) kimlere verilir?

A)

Satıcı

B)

Yüklenici

C)

Banka

D)

Muhattap

E)

Hepsi

8)

Garanti olarak verilen mektuplar aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)

Alıkonulan Paranın Ödenme Garantisi

B)

Bakım Onarım Garantileri

C)

Kullanım Garantisi

D)

Gemi Kurtarma Garantisi

E)

Çek ödeme garantisi

9)

Tedarikçi finansmanı nedir?

A)
Finansal yapısı güçlü tedarikçi firmaların, Ana firmalara yaptığı mal/hizmetler
karşılığında yapacağı vadeli ödemenin, ana firmadan temlik alınması yoluyla tedarikçilere
uygun maliyet ve şartlarla finansman sağlayan bir üründür.
B)
Finansal yapısı güçlü ana firmaların, tedarikçilerinden aldığı mal/hizmetler
karşılığında yapacağı vadeli ödemenin, tedarikçilerden temlik alınması yoluyla ana firmalara
uygun maliyet ve şartlarla finansman sağlayan bir üründür.
C)
Finansal yapısı güçlü ana firmaların, tedarikçilerinden aldığı mal/hizmetler
karşılığında yapacağı vadeli ödemenin, tedarikçilerden temlik alınması yoluyla tedarikçilere
uygun maliyet ve şartlarla finansman sağlayan bir üründür.
D)
Finansal yapısı güçlü ana firmaların, tedarikçilerinden aldığı mal/hizmetler
karşılığında yapacağı vadeli ödemenin, tedarikçilerden temlik alınması yoluyla ana firmalara
uygun maliyet ve şartlarla finansman sağlayan bir üründür.
E)
Finansal yapısı zayıf ana firmaların, tedarikçilerinden aldığı mal/hizmetler
karşılığında yapacağı vadeli ödemenin, tedarikçilerden temlik alınması yoluyla tedarikçilere
uygun maliyet ve şartlarla finansman sağlayan bir üründür.
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10)

Doğrudan Borçlandırma Sistemi nedir?

A)

Firmaların mal/hizmet alımlarından doğan faturalarının ödeme garantisidir

B)

Fatura bedellerinin karşılıklı güven neticesi bankalar tarafından ödenmesidir.

C)

Nakit dönmeden firma ile bayi arasındaki alışveriştir.

D)

Bankanın riskin tamamına ortak olmasıdır.

E)

Hiçbiri.

Cevap Anahtarı:
1)c

2) b

3)e

4)d

5)d

6)b

7) a

8) e

9) c

10) a
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6. NAKİT YÖNETİM KREDİLERİ-PROJE KREDİLERİ-GARANTİ VE
KEFALET LİMİTLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Bu hafta Şirketlerde nakit yönetimi kredisi günlük ihtiyaçlar doğrultusunda verilir.
Bunlar SSK, vergi, maaş ödemesi olarak verilebilir. Kısa süreli kullandırılan kredilerdir. Yine
şirketleş faaliyetlerini devam ettirebilmek için vadeli alım yaparlar ve bunun karşılığında çek
verirler. Bu çek taahhüt kredilerinin kullanım ve veriliş aşamaları vardır. Ticari kartlar ve vade
kartlar ile de bankaların anlaşmalı çalıştığı iş yerlerinden vadeli alım yapmaları için bu tür kart
kullanmak zorundadır.
Firmalar oluşturdukları projeler ile kredi kullanabilir. Konut projeleri, fabrika binası ve
makinelerinin alımına yönelik fizibiliteler öne sürülerek bu krediler kullandırılır.
Yurt dışındaki bir fon, yurt içimdeki başka bir fon veya kuruluştan alınan garantiler ile de kredi
kullanım şartları vardır.
Bireysel krediler ise şirketleri kapsayan ve şahıslara verilen ürünler olarak kullandırılan
kredilerdir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Nakit yönetim kredileri limitleri gayrinakit olarak açılır. Nakde dönerse gün içinde mutlaka
kapatılmalııdır?
2)

Proje kredileri denince ne çeşit krediler algılıyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kredi işlemleri ve çeşitleri

Kredinin firma, sektör ve Verilen kredilerin nerelerde
kullanım alanına göre veriliş ve nasıl kullanılacağının
şeklinin değişiklik gösterdiği bilinmesi
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Anahtar Kavramlar
•

Çok kısa süreli nakit krediler için yapılan tanımlamalar.

•

Proje kredisi için yapılan fizibilite çalışmaları.

•

Kefalet limitlerinin tanımı.
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Giriş
Bu bölümde kredileri tamamlayacağız. Nakit yönetim kredileri ile günlük kredi kullanımını,
proje kredileri ile yapılan fizibilite raporu sonucu ortaya çıkan ihtiyaç kadar nakdin
kullandırılması, kefalet ve garanti kredileri ile güven tanımını tekrar hatırlayacağız.
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6.1.Nakit yönetim kredileri
Bu kategori altında toplam 3 tane kredi ürün paketi bulunmaktadır.
KREDİ ÜRÜN PAKETLERİ
Nakit Yönetimi Ödemeler
Çek Kredisi
Ticari Kredi Kartları

6.1.1.Nakit Yönetimi Ödemeler
Nakit Yönetimi Ödemeler paketi altında aşağıdaki tabloda gösterilen kredi ürünleri yer alır.
KREDİ ÜRÜN PAKETİ

KREDİ ÜRÜNLERİ
Yasal Ödemeler Kredisi
Takas Kredisi Limiti
Özel Müşteri Limiti

Nakit Yönetimi Ödemeler

Nakit
Yönetimi
Kredisi

Ödemeler

Gün İçi Kredisi
Bloke / Keşide Çek Kredisi
Rezerv Çek Limiti
Maaş Kredisi

6.1.1.1.Yasal Ödemeler Kredisi
Müşterilerin ödemekle yükümlü oldukları SSK prim tahsilatları ve vergilerin kredilendirerek
bankamız tarafından ödenmesi için tahsis edilmiş limitler dahilinde kullandırılan bir nakit
yönetimi kredi türüdür. Şube pazarlama yetkilisi tarafından "Yasal Ödemeler Kredisi Rezerv"
menüsünden ödeme türü seçilerek limit rezerv edilir ve rezerv tutarı, risk olarak müşterinin
limit risk bilgilerine yansır. Operasyon tarafından işlem yapıldığı günün sonunda tahsilatı
gerçekleştirilen vergi ve SSK tutarları müşterinin nakit risklerine yansır. Kullanılmayan rezerv
tutarları gün sonunda otomatik iptal edilir. Taksit yüzdeleri girildiği takdirde ödeme tutarı ve
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günü sistem tarafından otomatik belirlenir. Söz konusu taksitlendirme, sisteme tanımlanan gün
sayısından fazla olamaz.

6.1.1.2.Takas Kredisi Limiti
Müşterilerin bankamızdan aldığı çeklerin takastan çıkması ve bu tutarların bankamız tarafından
kredilendirilerek ödenmesi için kullandırılan bir kredi türüdür.

6.1.1.3.Özel Müşteri Limiti
Müşterinin bankamız aracılığı ile tahsil edilecek çeklerinin takasa verilmesi ve takas çeklerinin
firmanın verimliliği ve takas hacmi göz önüne alınarak belirli bir yüzdesini aynı gün müşteri
hesabına alacak kaydedilmesi suretiyle kullandırılan bir nakit yönetimi kredi türüdür. Kredi
limiti tahsis edildikten sonra şube, özel müşteri tanımlama formunu doldurup Nakit Yönetimi
Grubuna başvurur. Bu grup tarafından müşteri numarası üzerine kullandırım yapılabilecek
uygun görülen tutar ve yüzde tanımlanır. Yapılan hesap ve yüzde tanımlamasına istinaden
sistem tarafından her gün otomatik kullandırılır. Kullandırılan kredi vade günü otomatik
kapanır.

6.1.1.4.Nakit Yönetimi Ödemeler Kredisi
Müşterilerin kurum fatura ve tahsilatlarının, bankamız tarafından kredilendirilerek ödenmesi
için kullandırılan bir nakit yönetimi kredi türüdür. Bu amaç dışında kullandırım yapılmaz.

6.1.1.5.Güniçi Kredisi
Bu ürün sadece, sorgu numarası ve detayı belgelendirilmiş veya teyit edilmiş bankamıza
gelecek EFT, yurtdışından gelecek YP havale, banka içi havale, ihracat alış gibi para girişi
olacak işlemlere istinaden KKF ile kullandırılır. Yabancı para havalenin valörünün işlem tarihi
ile aynı gün olması koşulu aranır.
Yapılan her bir kullandırım aynı gün kapatılmak zorundadır.

6.1.1.6.Bloke / Keşide Çek Kredisi
Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda, Çekleri Kullandırım veya Çek Senet Sonradan Blokeye
Alma adımından, çekin tutarı kredilendirilip bloke edilerek kullandırılan kredilerdir. Söz
konusu çek bedeli takasa veya veznelere ibraz edilmesi suretiyle ödenir.

6.1.1.7.Rezerv Çek Limiti
Çekleri “BLOKELİ” seçeneği ile müşteriye teslim edilerek kullandırılan kredilerdir. Bu ürün
sadece kredi teklifi olumlu seviyelerinde onaylanacak müşterilere kullandırılabilir. Bu şekilde
müşteriye verilen çeklerin mutlaka, lehtarı, tutarı, vadesi belirtilmelidir.
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6.1.1.8.Maaş Kredisi
Firmalar için maaş ödeme işleminde hesaptan tahsilat yapılırken yetersiz bakiye olması
durumunda kredili işlem yapılarak firmanın ödemelerinin yapılabilmesi sağlar. Bu işlem için
Maaş kredisi tipinde bir kredi oluşturulması gerekmektedir. Maaş Kredisi ürün limiti olarak
teklif edilir. Bu limit teklifi üzerinden otomatik kullandırımlar gerçekleştirilecektir.
Limit teklifi üzerinde, Maaş Kredisi türü özelinde, Maksimum Kullandırım Vadesi olarak
kredinin vadesi belirtilmelidir. Vade Tarihini bu bilgi oluşturacaktır. Valör Tarihi + Maksimum
Kullandırım Vadesi, kredinin vadesini oluşturacaktır. Maaş Kredisi için Maksimum
Kullandırım Vadesi girişi zorunludur.

6.2.Çek Kredisi
Bu ürün tahsis ve kullanım özelliği sebebi ile tek paket olarak oluşturulmuştur.
KREDİ ÜRÜN PAKETİ

KREDİ ÜRÜNLERİ

Çek Kredisi

Çek Kredisi

Çek Kanunu uyarınca bankaların müşterilerine verdiği her bir çek yaprağı için, çekin
ödenmemesi durumunda bankanın ödemeyi taahhüt ettiği tutardan dolayı yaratılan bir kredi
riskidir.
5941 sayılı Çek Kanunu uyarınca basılan çekler için bankaların, karşılığı olmayan her çek
yaprağı başına 03.02.2012 tarihinden ’den itibaren ödeme yapmakla yükümlü oldukları tutar
31.01.2015’den itibaren 1.200 TL (Bin Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Çek bedeli 1.000
TL’nin altında ise çek bedeli kadar bankaca ödeme yapılır. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap
banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî
kredi sözleşmesi hükmündedir. Bu kapsam dışında kalan eski çekler için bankaların karşılığı
olmayan her çek yaprağı başına ödemekle yükümlü olduğu tutar 31.01.2012 tarihinden itibaren
600-TL (Altı yüz Türk Lirası)’ dır. Bu miktarlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve Resmî Gazete’ de yayımlanır.
Bankamız müşterilerine teslim edilen her çek yaprağı için bu limitin tahsis edilmiş olması şart
olup, aksi halde çek müşteriye teslim edilmez. Konu risk, müşteriye çek teslimi esnasında
oluşur ve kasadan veya takastan yapılan her bir çek ödemesinde, çek yaprağı başına verilen
tutar kadar riskten düşer. Süresi içinde ibraz edilen çeklerin karşılıksız çıkması ve Bankamızın
yasal olarak ödemekle yükümlü olduğu tutarı müşterinin talep etmesi durumunda tazmin olan
çek kredisi (TL) kaydı yaratılır ve firma/şahsın kullanılmamış çek kredisi (TL) limiti üzerine
sistem tarafından otomatik bloke konur. Bu bloke müşterinin tazmin olan tutarı ödemesi ile
otomatik kalkar. Tazmin olan tutar tahsil edilmeden müşteriye yeni çek karnesi verilmez.
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Ayrıca her çek karnesi veriliş sırasında gerekli istihbaratlar yapılır. Çek hesabı açılmasını veya
mevcut çek hesabından çek defteri verilmesini isteyen gerçek kişi, her defasında tacir veya
esnaf ve sanatkâr olup olmadığı ve kendisi hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı
bulunup bulunmadığı hususunda bankaya yazılı beyanda bulunur. Tüzel kişiler adına verilecek
beyannamede ayrıca, tüzel kişinin yönetim organında görev yapan, temsilcisi olan veya imza
yetkilisi olan gerçek kişilerin çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunup bulunmadığı
belirtilir. Bu amaçla bankamızca matbu olarak hazırlanmış olan beyanname müşteriye
imzalatılır ve sonrasında bankamız nezdinde saklanır. Bu konu ile ilgili tüm sorumluluk şube
müdüründedir.
Müşteri veya ortaklarından birinin karşılıksız çek keşide etmiş ve çek keşide etme yasağının
kaldırılmamış olduğu durumlarda, bankacılık sisteminde müşteri için yapılan çek kredisi limit
talepleri, çek karnesi talepleri ve çek karnesi teslimi için şube yetkisinde işlem yapılamaz,
sistem işlemleri ilgili mercilerin (Şube Müdürü/Kredi Tahsis ve çek karnesi tesliminde Şube
Operasyon Yetkilisi) onayına gönderir.
Tüzel kişiler adına çek karnesi tanzim edilirken, hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma
yasağı kararı bulunan gerçek kişinin, yönetim organında görev yaptığı, temsilcisi veya imza
yetkilisi olduğu tüzel kişiye çek defteri verilmez. Ortaklık tanımı bankamızda mevcut ise tüzel
kişilerde mahkeme yasaklısı kontrolü firma ve ortakları için sistemde yapılmakta ve yasaklılık
durumu var ise çek kredisi limiti tahsis edilememektedir. Ancak, sistemsel kontrol
sağlanamadığında, firmaların ticaret sicil gazetesi ve yönetim kurulu kararlarından mahkeme
yasaklılığı araştırması şubelerimiz tarafından titizlikle yapılmalıdır.
Tüzel kişiler, hakim ortak ve diğer ortaklar için çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı
mevcut ise; çek kredisi limiti olan müşterilerin mevcut limitleri riske eşitlenir ve yeni limit
boşluğu yaratılmaz; yeni çek kredisi limiti tanımlanmaz ve ilgili tüzel kişiler çek kredisi dışında
başka bir ürün talep ederlerse, ilgili talep şube yetkisinde değerlendirilmez, teklif bir üst onaya
gönderilir.
Gerçek kişiler adına çek karnesi verilirken, talepte bulunan kişinin yasaklılık durumuna ilişkin
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kayıtları incelenecektir. Gerçek kişilerin çek karnesi
taleplerinde, ortağı ve/veya temsilcisi oldukları tüzel kişilerin (A.Ş /LTD. vb.) çek yasaklısı
olması, bu gerçek kişiye çek karnesi tahsis edilmesine engel oluşturmaz
Buna karşın gerçek kişinin kendi adına tahsis edilen çekleri, temsilcisi, ortağı ya da imza
yetkilisi olduğu tüzel kişi lehinde keşide ettiği, tüzel kişi lehine kullandığı tespit edilirse, banka
basiretli bir tacir olarak bu durumu derhal bildirmelidir.
Bankalar, çek hesabı açtırmak isteyen gerçek kişilerin yasaklılık durumuna ilişkin Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası kayıtlarını saptamak, fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya
sürücü belgesi örneklerini, operasyon sistemi üzerinde tanımlı Adres Paylaşım Sistemi
(APS)’nden elde edilen adres bilgilerini, vergi kimlik numaralarını; tacir olanların ticaret sicili
kayıtlarını; esnaf ve sanatkâr olanların ise esnaf ve sanatkâr sicili kayıtlarını almak ve çek
hesabının kapatılması durumunda, bu evrakları hesabın kapatıldığı tarihten itibaren on yıl
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süreyle saklamakla yükümlüdürler. Çek hesabı, ancak sahibinin veya yasal temsilcisinin yazılı
talebi ya da mevduat veya katılım fonu zamanaşımı süresinin dolması üzerine kapatılabilir. Çek
hesabı kapatıldıktan sonra, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi
içinde ibraz edilen çekler “karşılıksızdır” işlemine tabi tutulur.
5941 Sayılı Çek Kanunu çerçevesinde “baskı tarihi” ihtiva eden çek yapraklarının üzerinde
yazılı baskı tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içerisinde ibraz edilmemesi halinde, bankanın
ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu sona erer. Eski çek defterleriyle ilgili
olarak, bankanın ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu 30.06./2018 tarihinde
sona erecektir.

6.3.Ticari Kredi Kartları
Bu ürün tahsis ve kullanım özelliği sebebi ile tek paket olarak oluşturulmuştur.
KREDİ ÜRÜN PAKETİ

KREDİ ÜRÜNLERİ

Ticari Kredi Kartları

Ticari Kredi Kartları

Şirketlerin, çalışanlarına harcamalarda esneklik ve kolaylık getirmek, şirket adına yapılacak
harcamalar için nakit avans ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırmak, şirket harcamalarında
daha etkin kontrol yapma amacı ile tercih edilen bir kredi kartı ve kredi türüdür.
Diğer tüm kredi limit teklifleri ile aynı şekilde limit tahsis edilen ticari kart limiti müşterinin
şubedeki, banka genelindeki ve varsa bağlı olduğu gruptaki gayrinakit kredi limitlerine dahildir.
Ticari Kredi Kartları paketi için limit artırımı yapılır. Arkasından KKF revizyonu ile kartın
limit tutarı arttırılır.
Kart Yenilemeleri mevcut limitler çerçevesinde, KKF düzenlenmeksizin Kart Basım ve Destek
Hizmetleri Birimi tarafından yenilenerek müşteriye teslim edilebilir.
Müşterinin talebi üzerine veya şubenin/krediler bölümünün müşterinin limitlerini ve risklerini
tasfiye etmek istediği durumlarda yapılması gereken kart iptalleri için, öncelikle şube tarafından
ADK Araştırma Servisinden ilgili müşterinin borcu olmadığına dair yazı alınır ve limit
sıfırlanması için şube tarafından "Krediler>KKF>Ticari Kart Başvuru Giriş" te limitin “0”
lanması ile risk ve limit kapatılmış olur. Ticari Kredi Kartları paket limiti ve riski sıfırlanan
müşteriye ait kart şube web ekranları üzerinden iptal edilebilir.

6.3.1.Vade Kart
Mevcutta ticaret hayatında çek ve senet ile gerçekleştirilen vadeli işlemlerin kart üzerinden
yürütülmesini ve müşterinin nakit akışını kontrol etmesini sağlayan bir şirket kredi kartıdır.
Vade Kart ile gerçekleştirilen tek çekim harcamalar işlem anında ya da sonrasında müşteri
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özelinde atanan vade uzunluklarından biri seçilerek vadelendirilebilir, müşteri gruplarına göre
her müşteriye verilen maksimum vade süresi değişebilir. Ürünün kullandırım aşamasında
müşteriden Vade Kart Başvuru Formu ve Ek Sözleşmesi alınmalıdır. Hakim ortak ve firma
ortağına kart kullanımında geniş yetkiler tanımlanırken, firma çalışanlarına verilmek istenen
kartlarda yetki sınırlaması yapılabilir.

6.4.Proje Kredileri Kategorisi
Müşterilerin projelerinin veya yatırımlarının finansmanı amaçlı ve/veya tek seferlik verilen
kredi ürünleri bu kategori altında toplanmıştır. Bunlar genel olarak, geri ödenmesinde esas
olarak projenin yaratacağı nakit akışı, teminat olarak projenin varlıklarının değerlendirildiği,
şirketin genel kredi ihtiyacına değil, yatırım projesinden doğacak kredi ihtiyacı için verilen
kredilerdir.(ihaleleri için oluşturulan ve projeye dayalı olan baraj, altyapı, otoyol, demiryolu,
enerji, vb. büyük kamu ihaleleri, sendikasyon kredileri ve müşterinin kendi yatırım ve projeleri
AVM, otel, Tatil Köyü, işyeri alımları vs. gibi)
Bu kapsamda bankalarda verilebilecek ürünler aşağıdadır.
KREDİ ÜRÜNLERİ
Ticari İşyeri Kredisi
Ticari Araç Kredisi
Orta Uz.V. DEK
Orta Uz.V. TL
Orta Uz.V. YP
Nakit Kredi TL
Taksitli Ticari Kredi
Dövize Endeksli Kredi
İhracat Kredisi TL
Exim Kredisi TL
Exim Kredisi YP
Harici Garanti
Teminat Mektubu TL
Teminat Mektubu YP
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Exim Performans TL
Exim Performans YP
Kabul/Aval Kredileri
Sight Akreditif
Diğer Akreditifler
Döviz Kredisi
Türev Ürünleri

Ayrıca; müşterilere tek seferlik kredi kullandırımı yapılıp geri ödemeler yapıldıkça limitin
otomatik iptal edilmesi isteniyorsa “Proje Kategorisi” altında limit tahsis edilmelidir. Bu
amaçla sisteme yerleştirilen “Düşen Limit” kutucuğu sadece Genel Müdürlük tahsis birimleri
tarafından işaretlenebilir.
Müşteri ile yapılmış anlaşmalar ve kredi limitinin belirli sürelerde (1 yıldan uzun)
kullandırımları taahhüt ediliyorsa “Proje Kredileri” kategorisi altında limit tahsis edilip
“Cayılamaz Limit” kutucuğu işaretlenir. Kredi teklifleri (10 Milyon TL üstü) Genel Müdürlük
tarafından yapılır. İşaretleme yapılması ile sistemde en fazla 1 yıl verilen limit vadesi 20 yıla
kadar tanımlanabilir.
Proje kategorisi altında verilen tüm nakit kredilerin kullandırımı esnasında KKF’ lerde kredi
veriliş nedeni/kullanım amacı seçimi zorunludur. Bu kategoride tahsis edilen tek kullanımlık
limitleri, diğer proje kredilerinden de ayırmak amacı ile bu nitelikteki kredilerin
kullandırımında “Tek Kullanımlık” seçilir.
Proje Kredileri KKF Ekranlarında Kredi Veriliş Nedeni
Sendikasyon / Club Kredi / Gemi veya Uçak Finansmanı
Sendikasyon / Club Kredi / Duran Varlık veya Arsa Finansmanı
Sendikasyon / Club Kredi / Gelir Getiren Gayrimenkul
Sendikasyon / Club Kredi / Emtia Finansmanı
Sendikasyon / Club Kredi / Proje Finansmanı
Sendikasyon / Club Kredi / Yüksek Volatiliteli Ticari Menkul
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Sendikasyon / Club Kredi / İşletme Sermayesi
Duran Varlık / Arsa / Gemi / Uçak Finansmanı
İşletme Sermayesi
Emtia Finansmanı
Proje Finansmanı
Yüksek Volatiliteli Ticari Menkul
Gelir Getiren Gayrimenkul
Tek Kullanımlık
Yeniden Yapılandırma
HM Faiz Desteği Kredisi

Faaliyet Kategorisi altındaki ürünler dışında kalan ve “Proje Kredileri” kategorisi altında yer
alan ürünlere ve açıklamalarına aşağıda yer verilmiştir.

6.4.1.Nakit Kredi YP
Kıyı bankacılığında ve serbest bölgede BCH, Spot, Ara Ödemeli şeklinde kullandırılabilir YP
nakit kredidir. Söz konusu krediler herhangi bir taahhüt doğurmaz.

6.4.2.Ticari İşyeri Kredisi
Tüzel kişilere iş yeri alımını finanse etmek için kullandırılan kredilerdir. Tüzel müşterilere,
ticari işyeri alımı için verilecek olan kredi limitlerinin tamamı “Proje Kredileri” kategorisi
altında yer alır.

6.4.3.Ticari Araç Kredisi
Firmanın ana faaliyet konusu ile ilgili olarak yapacağı yatırımlar için (araç kiralama firmaları,
nakliye/taşıma firmaları) tek seferlik verilecek araç kredisi ürünü bu kategori altında limit tahsis
edilerek kullandırılır.

6.4.4.Orta Uzun Vadeli DEK/TL /YP
Borçlu Cari Hesap veya Spot veya ara ödemeli şeklinde kullandırılabilir.
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6.4.5.Teminat Mektubu TL /YP
Teminat mektubu kredi kullandırımları KKF ile yapılır ve kullandırımlarda sistemden seçilmesi
gereken “Tür”, “Konu” ve “Veriliş Nedeni” sistem adımlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Paket Adı

Ürün Adı

Mektup
Türü

Diğer
Teminat Mektubu TL
Proje Kredisi
İnşaat
Teminat Mektubu YP
Taahhüt

Konusu

Veriliş Nedeni

Kesin
Geçici
Avans
İstihkak
Diğer

Altyapı
inşaat
taahhüt
işleri
Diğer
Elektrik ile ilgili taahhüt işleri
Mal Alım Satım İhaleleri İçin
Proje
+mühendislik+müşavirlik+denetim
işleri
Üstyapı inşaat taahhüt işleri

6.5.Garanti ve Kefalet Limitleri Kategorisi
Limit tahsis edilen müşteri üzerinde bir kredi riski yaratmayan ancak limit tahsis edilerek takip
edilmek istenen garanti, kefaletler veya diğer takipler için verilen limitlerin oluşturduğu
kategoridir.
Bu kategori altında yer alan ürünlere aşağıda yer verilmiştir.
KREDİ ÜRÜNLERİ
KPDGE Limiti
Referans Mektubu Limiti
Taahhüt Limiti
Kefalet Limiti/ Garantörlük
Satın Alınan Tahvil ve Benzeri Sermaye Piyasası
Araçları
Tedarikçi Finansmanı Ana Firma
DBS Ana Firma
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6.5.1.KPDGE (Konut Projeleri Destekleme Geliştirme) Limiti
Konut projelerinde, henüz tamamlanmamış konutlarda ipotek alınıncaya kadar müteahhit
firmadan alınacak garantörlük/kefalet için, müteahhit firmanın toplamda alınabileceği
garanti/kefaletin tutarı için tahsis edilen limittir. Konut Projelerinin Değerlendirme ve
Kredilendirmesi Prosedürü ’nde detaylar yer almaktadır.

6.5.2.Referans Mektubu Limiti
Genellikle inşaat ve taahhüt işleri ile uğraşan kredili firmalarımızın, ihalesine girecekleri işe
yetecek kadar kredi ve nakit gücüne sahip olup olmadıklarını saptamak amacıyla, muhataba
hitaben düzenlenen, müşterinin bankamızda kullanabileceği nakit ve gayri nakit limit ve risk
bilgilerini içeren mektuplardır.
Firmalara verilecek referans mektuplarında aşağıdaki formül kullanılmalıdır.
Firmanın Referans Limiti Paketi’nde tanımlı olan limit tutarı, mektubun düzenlenmesi
aşamasında firmanın nakit ve gayri nakit limitlerine (1/2) eşit olarak yazılarak hesaplama
yapılacaktır.
Firmanın Referans Mektubu Limiti Paketi var ise;
SERBEST

KREDİLER

MEVDUAT

KULLANILMIŞ

KULLANILMAMIŞ

NAKİT

NAKİT

G.NAKİT

(Referans
Mektubu
(1)
Nakit (2)
Gayri
Limiti Paketi
Nitelikli
Nakit Nitelikli
/2 )- (1) Nakit
Paketlerin
Paketlerin
Nitelikli
Risk Toplamı Risk Toplamı
Paketlerin
Risk Toplamı

G.NAKİT

(Referans
Mektubu
Limiti Paketi Limiti/2)
- (2) Gayri Nakit
Nitelikli
Paketlerin
Risk Toplamı
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Firmanın Referans Mektubu Limiti Paketi yok ise;
SERBEST

KREDİLER

MEVDUAT

KULLANILMIŞ

KULLANILMAMIŞ

NAKİT

G.NAKİT

NAKİT

(1)
Nakit
Nitelikli
Paketlerin
Risk
Toplamı

(2)
Gayri
Nakit
Nitelikli
Paketlerin
Risk
Toplamı

Toplam Limit Toplam Limit (2)Gayri Nakit
(1)Nakit Nitelikli
Nitelikli
Paketlerin Risk
Paketlerin Risk
Toplamı
Toplamı

G.NAKİT

6.6.Bireysel Kredi ürünleri
Bankalarda tüketicilerin/tüm gerçek kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için satın alacakları mal
ve hizmetlerin finansmanı amacıyla kullandırılan krediler “Bireysel Nitelikli Krediler” olarak
nitelendirilmektedir. Bu ürünler;
KREDİ ÜRÜNLERİ
Konut Kredileri
Oto Kredileri
Tüketici Kredileri
Kredili Mevduat Hesabı (KMH)
Kredi Kartı

Firma ortakları dahil gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli krediler için limit teklif giriş
ekranlarından limit tahsis edilmez.
Ayrıca, bankamızda gerçek kişilere kullandırılabilecek ticari nitelikli kredi ürün paketlerinin
listesi aşağıdadır.
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Faaliyet Kredisi Limitleri

Nakit
Kredileri

Yönetimi Garanti/Kefalet
Limitleri

Akreditif / Kabul Kredileri
TL/YP
Çek Kredisi

Referans Mektubu Limiti

Teminat
TL/YP

Taahhüt Limiti

Mektubu

Harici Garanti

Diğer

Kefalet
Garantörlük

Limiti/

Türev Ürünleri ve Diğer

Gerçek kişilere bu kredi ürün paketleri dışında limit tahsis edilerek kredi kullandırımı yapılmaz.
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Uygulamalar
1)

Proje geliştirin.

2)

Bireysel kullanılan krediler için çeşit oluşturun.
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Uygulama Soruları
1)

Projede fizibilite raporu nasıl oluşturulur?

2)

ihtiyaç tutarı nasıl saptanır?

3)

Geri ödeme yöntemleri nasıl oluşturulur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kredi kullandırım şartları, ihtiyaç doğrultusunda kredi oluşturulması aşamaları ve
uzun vadeli kredilerde alınan aksiyonlara yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) I) Müşterinin bankamız aracılığı ile tahsil edilecek çeklerinin takasa verilmesi ve
takas çeklerinin firmanın verimliliği ve takas hacmi göz önüne alınarak belirli bir yüzdesini
aynı gün müşteri hesabına alacak kaydedilmesi suretiyle kullandırılan bir nakit yönetimi kredi
türüdür.
II) Bu ürün sadece, sorgu numarası ve detayı belgelendirilmiş veya teyit edilmiş
bankamıza gelecek EFT, yurtdışından gelecek YP havale, banka içi havale, ihracat alış gibi para
girişi olacak işlemlere istinaden KKF ile kullandırılır. Yabancı para havalenin valörünün işlem
tarihi ile aynı gün olması koşulu aranır. Yapılan her bir kullandırım aynı gün kapatılmak
zorundadır.
III) Teslim menü adımından “BLOKELİ” seçeneği ile müşteriye teslim edilerek
kullandırılan kredilerdir. Bu ürün sadece kredi teklifi 1, 2, 3, 4 seviyelerinde onaylanacak
müşterilere kullandırılabilir. Bu şekilde müşteriye verilen çeklerin mutlaka, lehtarı, tutarı,
vadesi belirtilmelidir.
a)Güniçi Kredisi
b)Özel Müşteri Limiti
c)Rezerv Çek Limiti
Yukarıdaki hangi açıklamala verilen hangi kredi ürünüyle eşleşir?
A)

a-1 b-3 c-2

B)

a-2 b-1 c-3

C)

a-2 b-3 c-1

D)

a-3 b-2 c-1

E)

a-3 b-1 c-2
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2) I) Müşterilerin ödemekle yükümlü oldukları SSK prim tahsilatları ve vergilerin
kredilendirerek bankamız tarafından ödenmesi için tahsis edilmiş limitler dahilinde
kullandırılan bir nakit yönetimi kredi türüdür.
II) Müşterilerin bankamızdan aldığı çeklerin takastan çıkması ve bu tutarların
bankamız tarafından kredilendirilerek ödenmesi için kullandırılan bir kredi türüdür.
III) Müşterilerin kurum fatura ve tahsilatlarının, bankamız tarafından
kredilendirilerek ödenmesi için kullandırılan bir nakit yönetimi kredi türüdür. Bu amaç dışında
kullandırım yapılmaz.
IV) Çekin tutarı kredilendirilip bloke edilerek kullandırılan kredilerdir. Söz konusu
çek bedeli takasa veya veznelere ibraz edilmesi suretiyle ödenir.
Aşağıdaki kredi ürünleri ile yukarıdaki açıklamalar eşleştirildiğinde hangi kredi ürünü
dışarıda kalır?
A)

Bloke Çek Kredisi

B)

Takas Kredisi Limiti

C)

Nakit Yönetimi Ödemeler Kredisi

D)

Maaş Kredisi

E)

Yasal Ödemeler Kredisi
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3)
I)Süresi içinde ibraz edilen çeklerin karşılıksız çıkması ve Bankamızın yasal
olarak ödemekle yükümlü olduğu tutarı müşterinin talep etmesi durumunda tazmin olan çek
kredisi (TL) kaydı yaratılır ve firma/şahsın kullanılmamış nakit kredisi (TL) limiti üzerine
sistem tarafından otomatik bloke konur.
II) Çek bedeli 1.000 TL’nin altında ise çek bedeli kadar bankaca ödeme yapılır. Bu
husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan
dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir.
III) Gerçek kişilerin çek karnesi taleplerinde, ortağı ve/veya temsilcisi oldukları
tüzel kişilerin (A.Ş /LTD. vb.) çek yasaklısı olması, bu gerçek kişiye çek karnesi tahsis
edilmesine engel oluşturmaz.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
A)

I

B)

I-II

C)

III

D)

II-III

E)

I-II-III

4)
I)Her çek karnesi veriliş sırasında gerekli istihbaratlar yapılır. II)Çek hesabı
açılmasını veya mevcut çek hesabından çek defteri verilmesini isteyen gerçek kişi, her
defasında tacir veya esnaf ve sanatkâr olup olmadığı ve kendisi hakkında çek düzenleme ve çek
hesabı açma yasağı bulunup bulunmadığı hususunda bankaya yazılı beyanda bulunur. III)Tüzel
kişiler adına verilecek beyannamede ayrıca, tüzel kişinin yönetim organında görev yapan,
temsilcisi olan veya imza yetkilisi olan gerçek kişilerin çek düzenleme ve çek hesabı açma
yasağı bulunup bulunmadığı belirtilir. IV)Bu amaçla bankamızca matbu olarak hazırlanmış
olan beyanname müşteriye imzalatılır ve sonrasında bankamız nezdinde saklanır. V)Bu konu
ile ilgili tüm sorumluluk krediler bölümü başkanındadır.
Yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)

I

B)

II

C)

III

D)

IV

E)

V
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5)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ticari kredi kartları, şirketlerin çalışanlarına harcamalarda esneklik ve kolaylık
getirmek, şirket adına yapılacak harcamalar için nakit avans ödeme zorunluluğunu ortadan
kaldırmak, şirket harcamalarında daha etkin kontrol yapma amacı ile tercih edilen bir kredi kartı
ve kredi türüdür.
B) Ticari kredi kart basım emri, Ticari Kart Başvuru Giriş ekranından yapılır ve talep
edilen limit tutarında kart oluşturulur.
C) Kart Yenilemeleri mevcut limitler çerçevesinde, KKF düzenlenerek Kart Basım ve
Destek Hizmetleri Birimi tarafından yenilenerek müşteriye teslim edilir.
D)Vade Kart, mevcutta ticaret hayatında çek ve senet ile gerçekleştirilen vadeli
işlemlerin kart üzerinden yürütülmesini ve müşterinin nakit akışını kontrol etmesini sağlayan
bir şirket kredi kartıdır.
E) Ticari Kredi Kartları paket limiti tanımlanır sonra, VISA VADE KART asıl kartı ve
ek kartları talep edilir?
6)
I) Müşterilerin projelerinin veya yatırımlarının finansmanı amaçlı ve/veya tek
seferlik verilen kredi ürünleri proje kredi kategorisi altında toplanmıştır. Bunlar genel olarak,
geri ödenmesinde esas olarak projenin yaratacağı nakit akışı, teminat olarak projenin
varlıklarının değerlendirildiği, şirketin genel kredi ihtiyacına değil, yatırım projesinden
doğacak kredi ihtiyacı için verilen kredilerdir.
II) Müşterilere tek seferlik kredi kullandırımı yapılıp geri ödemeler yapıldıkça limitin
otomatik iptal edilmesi isteniyorsa “Proje Kategorisi” altında limit tahsis edilmemelidir. Bu
amaçla sisteme yerleştirilen “Düşen Limit” kutucuğu sadece Genel Müdürlük tahsis birimleri
tarafından işaretlenebilir.
III) Proje kategorisi altında verilen tüm nakit kredilerin kullandırımı esnasında KKF’
lerde kredi veriliş nedeni/kullanım amacı seçimi zorunludur.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
A)

I

B)

I-II

C)

I-III

D)

II-III

E)

I-II
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7)
I) Kıyı bankacılığında ve serbest bölgede BCH, Spot, Ara Ödemeli şeklinde
kullandırılabilir YP … kredidir. Söz konusu krediler herhangi bir taahhüt doğurmaz.
II) Firmanın ana faaliyet konusu ile ilgili olarak yapacağı yatırımlar için (araç kiralama
firmaları, nakliye/taşıma firmaları) tek seferlik verilecek … kredisi ürünü bu kategori altında
limit tahsis edilerek kullandırılır.
III) Borçlu Cari Hesap veya Spot veya ara ödemeli şeklinde kullandırılabilir.
a) Nakit kredi
b) Orta uzun vadeli DEK/TL/YP
c) Ticari Araç
Yukarıdaki kredi ve açıklamaların eşlendirlimiş hali aşağıdakilerden hangisi gibidir?
A)

a-1 b-3 c-2

B)

a-1 b-2 c-3

C)

a-2 b-3 c-1

D)

a-3 b-2 c-1

E)

a-3 b-1 c-

8)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)
Garanti ve Kefalet Limitleri Kategorisi limit tahsis edilen müşteri üzerinde bir
kredi riski yaratan ve limit tahsis edilerek takip edilmek istenen garanti, kefaletler veya diğer
takipler için verilen limitlerin oluşturduğu kategoridir.
B)
KPDGE (Konut Projeleri Destekleme Geliştirme) Limiti, konut projelerinde,
henüz tamamlanmamış konutlarda ipotek alınıncaya kadar müteahhit firmadan alınacak
garantörlük/kefalet için, müteahhit firmanın toplamda alınabileceği garanti/kefaletin tutarı için
tahsis edilen limittir.
C)
Referans Mektubu Limiti, genellikle inşaat ve taahhüt işleri ile uğraşan kredili
firmalarımızın, ihalesine girecekleri işe yetecek kadar kredi ve nakit gücüne sahip olup
olmadıklarını saptamak amacıyla, muhataba hitaben düzenlenen, müşterinin bankamızda
kullanabileceği nakit ve gayri nakit limit ve risk bilgilerini içeren mektuplardır.
D)

Firmalara verilecek referans mektuplarında aşağıdaki formül kullanılmalıdır.

E)
Firmanın Referans Limiti Paketi’nde tanımlı olan limit tutarı, mektubun
düzenlenmesi aşamasında firmanın nakit ve gayri nakit limitlerine (1/2) eşit olarak yazılarak
hesaplama yapılacaktır
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9)

Firmanın Referans Mektubu Limiti Paketi yok ise;

I)Kullanılmamış krediler
a)Nakit
i)…
b)Gayri Nakit
i)…
II) Kullanılmış krediler
a)Nakit
i)…
b)Gayri Nakit
i)…
k) Nakit Nitelikli Paketlerin Risk Toplamı
l) Gayri Nakit Nitelikli Paketlerin Risk Toplamı
m) Toplam Limit Nakit Nitelikli Paketlerin Risk Toplamı
n) Toplam Limit Gayri Nakit Nitelikli Paketlerin Risk Toplamı
Boşluklar hangi sıralamayla doldurulmalıdır?
A)

m-k-l-n

B)

k-l-m-n

C)

m-n-k-l

D)

n-k-l-m

E)

l-k-m- c
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10)
I)
Bankamızda tüketicilerin/tüm gerçek kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için satın
alacakları mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla kullandırılan krediler “Bireysel Nitelikli
Krediler” olarak nitelendirilmektedir.
II)
ürünleridir.
III)

Oto kredileri, tüketici kredileri ve konut kredileri Bireysel Nitelikli Kredilerin

Çek kredisi, nakit yönetimi kredisidir.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
A)I
B)I-II
C)I-III
D)II-III
E)I-II-III

Cevap Anahtarı:
1)b

2) d

3) d

4) c 5)c

6)c

7) a

8)a

9)c

10) e
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7. TEMİNATLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Bu hafta kullandırılan kredilerin geri ödemesinde müşteriyi ödeme yapmadığı
takdirde caydıracak, bankayı güvence altına alacak teminatlar konusunu işleyeceğiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Teminat diyince ne anlıyoruz?

2)

Banka kendini neden güvence altında tutmak istiyor?

3)

Bankaya güvence olarak neler verilebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Banka teminata ne alır

Kazanım

Güvence altında olmak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kendinize ait olmayan nakdi
başka birine verirken zorlanır
mısınız?
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Anahtar Kavramlar
•

Teminat

•

Teminatın prensibi

•

Güven duygusu ne zamana kadar kırılmaz?
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Giriş
Bu bölümde Kredi kullandırım aşamasında kullandırılan krediler için teminat almak esastır. Bu
amaçla 14 adet teminat şartı gösterilecektir.
Bankalar ister şube ikraz yetkisinde ister otorize ettirmek suretiyle bir firma lehine kredi tesis
ettirmiş olsunlar, bu krediyi kullandırmadan evvel model 133 Genel Kredi Sözleşmesini
düzenlerler.
Bu sözleşme, iskonto iştira veya borçlu cari hesap şeklinde kullandırılan nakit krediler ile tüm
gayri nakdi krediler için düzenlenir.
Orta ve uzun vadeli krediler içinde yine genel kredi sözleşmesi müşteriye imzalattırılır.
Sözleşmenin, herhangi bir değişiklik yapılmadan aynen kullanılması esas olup, üzerinde
herhangi bir değişiklik veya metin ilavesi yapılmamalıdır.
Sözleşmede sonradan doldurulmak üzere açık bırakılmış kısımlar noksansız ve usulüne uygun
doldurulmalı ve üzeri çizilmesi gereken kısımlar dikkatle düzeltilmelidir.
Sözleşmenin süresiz olarak düzenlenmesi esastır. Aksine uygulama yapılabilmesi için Genel
Müdürlük onayı alınmalıdır.
Birden çok sayfalı sözleşme ve benzeri belgelerin her sayfası, borçlu ve kefillere mutlaka imza
ettirilmelidir.
Genel kredi sözleşmesi, mürekkepli kalemle doldurulmalı yazı ve rakamlar okunaklı, kazıntı
ve silinti olmamalıdır.
Vadeli mevduat, döviz tevdiat hesabı, mevduat sertifikası, hazine bonosu gibi kıymetler
karşılığı açılan kredi hesapları, kapatılması sırasında yapılan rehinin kaldırılması ve rehinli
menkulün iadesi işlemleri anlatılmıştır.
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7.1.Temel Prensipler
Kredi işlemlerinde doğacak riskin azaltılması ve kredinin emniyetinin sağlanması, teminat
alınması ile mümkündür. Kredinin nitelik ve türüne göre, kredi lehtarlarının şahsi taahhütlerine
ek olarak teminat/teminatlar da alınır.
Bankalarda kullandırılan krediler için alınacak 14 tür teminat bulunmakta olup kullandırılan
krediler için alınacak asli ve alternatif teminatların, yasal anlamda geçerli, işbu talimatta
belirtilen tüm şekil şartlara ve müşteri kredi limit tahsis şartlarındaki detaylara uygun, geçerli
teminatlar olması şarttır.
Teminat Türleri
Teminat Cinsi

Teminat Türü
BMH
Mevduat Fon Paketi-Vadeli

NAKİT REHİN
Vadeli
Vadesiz
Banka Bonosu (Diğer Bankalar)
Banka Bonosu (Kredinin bankası)
Devlet Tahvili
Euro Bond Kamu
MENKUL KIYMET
Euro Bond Özel
Fon
Hazine Bonosu
Hisse Senedi
POS REHNİ
TEMİNAT
MEKTUBU/GARANTİLER
İPOTEK

Teminat Mektubu
Garantiler
Arsa/Arazi/Tarla
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Daire/Yalı/Mesken/Dubl. Mesken
Villa/Mes.T.Kat/Dub./Trp.Villa
Dükkan/İşy./Büro/İmalath.Vdig.
İşh/İş Mrk./Fab/B. İs/Okul/Has
Ç.mak.Bina Ko.Otel/Mot/T.Köyü
Kooperatif
Gemi
Uçak
Diğer
Daimi ve Müstakil Üst Hakkı
Çek
KAMBİYO SENETLERİ
Senet
Akreditif Karşılığı
İHRACAT VESAİKİ
K.K Vesaik Mukabili / Vesaik Mukabili
İstihkak Bedeli
Kira
ALACAĞIN TEMLİKİ (1)
Satılan Mal Bedeli
Diğer
ARAÇ TEMİNATI
PLAKA)

(HAT

EMTİA REHNİ

Rehin
Bayii Taahhütnamesi
Muhtelif Emtialar
Atölye

TİCARİ İŞLETME REHNİ

Diğer
Fabrika
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İmalathane
İş Makinaları
GARANTİ / KEFALET
Çek
FİNANSMAN SENEDİ ÇEKİ
Senet
Atölye
Diğer
MAKİNA REHNİ

Fabrika
İmalathane
İş Makinaları

Yeni Borçlar Kanunu uyarınca temlik ifadesi yerine devir ifadesi kullanılmaktadır.
Krediler için alınan tüm teminatlar veya teminatı temsil eden kıymetli evraklar müşteri
temsilcisi tarafından müşteriden teslim alınır
Alınan teminat üzerine (Müşteri talimatı, çek senet bordrosu veya dahili yazışma formu
üzerine) mutlaka aşağıdaki ibareler düşülür.
Evrak/doküman/belgenin bir teminat olduğu ibaresi,
Teminat, özel bir kredi kullandırımının (paket/kategori/ürün türü veya referansı) ise üzerine
hangi kredinin teminatı olduğu limit türü veya varsa referansı,İmzaların doğru ve geçerli
olduğu,belirtilerek operasyona teslim edilir.
Müşteri temsilcisi tarafından yukarıdaki kurala uygun olarak operasyona teslim edilen
teminatlar veya teminatı temsil eden belgeler için operasyon tarafından,
Yasal anlamda geçerliliği,
İş bu talimatta istenen ve uygun olan şekil ve şartlarda olduğu,
Müşteriye tahsis edilmiş kredi teminat şartlarına ve detay şartlarına uygun olduğu kontrolleri
yapılır.
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Alınan tüm teminatların veya teminatı temsil eden evrak ya da belgelerin (alacağın devri, rehin
sözleşmesi vs.) yasal kurallara uygunluğu esas olup teminat niteliğini yok edici eksiklik veya
hata tespit edilen teminatların sisteme girişi yapılmaz.
Alınan teminatın teminat niteliğinde olması ancak aşağıda her bir teminat özelinde verilmiş
olan şekil şartlara veya kredi tahsis şartına uygun olmaması durumunda sistemde kayıtlı
“Uygunsuzluk Listesi” maddelerinden birini veya birkaçını seçerek sisteme girişi yapılmalıdır
(yukarıda belirtilen hukuki anlamda geçerlilik şartları dışında).
Hukuken, rehin senedi, nakit blokaj taahhütnamesi, finansman senedi ve alacağın devrinin
vekaletnamede açık ve tereddütte yer bırakmayacak şekilde yetki verilmiş olması kaydıyla vekil
tarafından imzalanması uygun ise de; Banka uygulaması gereği söz konusu senetlerin ve
taahhütnamelerin müşteri tarafından asaleten imzalanması gerekmekte olup, vekaleten imza
alınmaz.
Alınan her türlü sözleşmenin ve taahhütnamenin imzalı ve ibare düşülen sayfalarının,
ipoteklerin, ticari işletme rehinlerinin, emtia rehin sözleşmelerinin, alacak devirlerinin,
finansman senedi ve finansman çeklerinin birer fotokopisinin müşterinin şubedeki pazarlama
dosyasında bulundurulması zorunludur.
Kredi tahsis şartlarında olmayan ancak munzam olarak alınan tüm sözleşmeler, teminatlar ve
rehinler bankamız lehine alınan değerler olması sebebi ile core@finans sistemine girişi
yapılmalıdır.

7.1.1.Periyodik Dönemlerde Yapılması Gereken Teminat Kontrolleri ve
Sistem Çıkışları
Yukarıda bahsedilen kurallar doğrultusunda alınan ve sisteme girişi yapılan tüm teminatlar için,
teminat niteliğinin korunduğu, giriş esnasında varsa bir uygunsuzluk kaydı gibi konuların takibi
ve gözden geçirilmesi sebebi ile periyodik dönemlerde kontroller yapılması gereklidir. Bu
sebeple aşağıdaki konularda teminatların kontrol edilmesi ve geçerliliğini yitirenlerin sistemden
uygun statü seçilerek çıkılması şarttır.
Teminatların girişi aşamasında varsa özel notlar,
Vadesi geçenler (müşteri çekleri senetleri hariç),
Tutarı azalanlar (ödenen alacağın devri bedelleri, satışı yapılan emtialar vs. gibi),
Belirli bir süre sonra gelmesi gereken teminatın ekli unsurları (Bayii taahhütnamesinden sonra
alınması gereken araç rehinleri vs. gibi),
Sonradan teyit, tescil onay alınanlar (Teminat mektubuna Dış İlişkiler onayı, mevzuat onayı,
Ticari İşletme Rehininin Sicile kaydı vs. gibi)
Teminat niteliğini kaybeden teminatların sistemden yapılırken;
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Ø Fek Edildi
Ø Müşteriye İade
Ø Kanuni Takip İşlemleri İçin
Ø Özel Teminat
Ø Rehin Kaldırıldı
Ø Teminat Niteliğini Yitirdi
Ø Vadesi Geçti
Ø Diğer

olarak uygun statü seçilmelidir. Teminatın periyodik kontrolleri, teminatların yasal
geçerliliğinin kontrollerini yaparak sisteme giriş yapan mercii olan operasyondadır.

7.1.2.Teminat İade/Çıkış İşlemleri İle İlgili Genel Kurallar ve Onay Mercileri
Teminat olarak, kredi tahsis koşulunda öngörülen şartlarda ve tutarda teminatın alınması, alınan
teminat bedellerinin krediye mahsup edilmesi esastır (çek, senet, ihracat vesaik bedeli, alacağın
devri bedeli gibi).
Müşteri kredi riski devam ettiği müddetçe, kredi teminat tahsis şartlarına aykırılık yaparak
teminat açığına sebebiyet verecek teminat iade/teslimlerinin yapılmaması esastır.
Tahsis şartında meydana gelen değişiklik, riskin kalmaması veya azalması durumlarında
teminatın tamamının veya bir kısmının müşteriye iadesi talep edilebilir. Bu tür taleplerde;
Teminat tipi, müşteri sınıfı, kar merkezine göre teminat çıkış kararını/onayını veren kişi ve
merciiler aşağıda belirtilmiştir.
Kredi tahsis şartlarına göre teminat lehtarlarına ait herhangi bir teminat açığı bulunmaması ve
kullandırılacak/iade edilecek bu tutar ile bir farklılık oluşmaması, kredi tahsis şartlarına göre
herhangi bir teminat farklılığına sebebiyet veren işlemler prensip olarak yapılmaz.

7.1.3.Teminat Çıkış/İade Talebinin Yapılması
Teminat iade talepleri, şubelerde ilgili müşteri temsilcisi tarafından operasyon bölümüne
iletilir. Talebi yapan kişi öncelikle, müşterinin kar merkezi, sınıflama notu ve son tahsis
merciini kontrol ederek talebinin geçerliliği, istisna durum olup olmadığı ve hangi tahsis mercii
onayına gideceğini tespit eder.
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Müşteri kredi riski devam ettiği müddetçe, kredi teminat tahsis şartlarına aykırılık yaparak
teminat açığına sebebiyet verecek teminat iade/teslimlerinin yapılmaması esastır prensibi
doğrultusunda talebini yapar.

7.1.4.Teminat Çıkış/İade Taleplerinin Kontrol Edilmesi
Şube tarafından yapılan talepler, operasyonda ilgili yetkili/yönetmen kontrolüne gelir. İlgili
kişi;
Teminat iadesi yapılacak firma/firmaları dâhil oldukları yasal risk grubunun ve firma
ortaklarının;
Kefil oldukları kredilerin vadesinde ödenmeyen, anapara, faiz, komisyon, olup olmadığı,
Borçlunun muhabir masrafı, MA olup olmadığı
Ekstre statüsü “gecikme” de olan kredi kartı olup olmadığı, sistemden Müşteri>Rapor Gözlem>
Müşteri Portföyü” ekranından
Bankamızı yükümlülük altına sokan belge, taahhüt ve istisnalar olup olmadığı,
Müşterinin kredi tahsis şartı kontrolünü yapar ve yapılacak teminat iadesi ile teminat
açığı/farklılık olup olmadığını,
tespit ederek "Açıklama Operasyon" bölümüne yazar ve müşterinin kar merkezi, sınıflama notu
ve son tahsis merciine göre aşağıdaki tabloda belirtilen ilgili tahsis merciini seçerek onay
sürecini başlatır. Operasyon kontrol/onayından sonra yine elektronik ortamda şube müdürü
onayına gider. İşlem ve süreç tipine göre, şubeden şube müdürü onaylı geldiği durumlarda
vardır.
Vadesi geçen finansman senetlerinin sistemden çıkılması,
Hesap numaraları değişen nakit/menkul kıymet rehinleri,
Dönüşüm olan nakit rehinler (USD den TRL ye vs gibi),
Teminat açığı yaratmayan çek/senet iadeleri,
Çek ibraz sürelerini aşmamak kaydı ile müşteriden gelen talep doğrultusunda takasa
gönderilmesi (müşteriler dâhil)
Vadesi geçen finansman çek senetlerin yenileri ile değiştirilmeleri,
Teminat açığı yaratmayan çek senetlerin tahsil edilen bedellerinin müşterilere kullandırımı,
Nakit/Menkul Kıymet Rehini (aynı müşterinin hesapları arasında yapılan ve para çıkışı
olmayan virmanlar,
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7.2.Kredi Tahsis Şartlarına Aykırılık/Farklılık Yaratacak İstisna Talepler
Teminat açığına sebebiyet verecek olası istisna talepler; “Kredi Limit Vade Uzatımı ve Tolerans
Yetki Kullanımı” başlığında yer alan kurala göre belirtilen tahsis mercii onayı alınarak işlem
yapabilir. Bankamızda kredi teminat açığı yaratarak işlem yapma yetkisi, kredinin tahsis
merciinden bağımsız olarak seviye 4 ve üstü seviyeler tarafından onaylanarak gerçekleştirilir.
Bu amaçla istisnai olarak yapılan teminat iade taleplerinin; Talebi yapan ilgili bankacılık
bölümü (Şube Müdürü/Bölge Müdürü/Grup Yöneticisi/Genel Müdür Yardımcısı)
Talebin gerekçeleri,
Mevzuata aykırı olup olmadığını (mevzuata aykırı kesinlikle yapılmaz ve talepte bulunamaz)
Bu konudan kaynaklanabilecek riskler ve alınacak önlemleri,
Varsa işlemin tamamlanma/riskin bitiş tarihleri,
Yapılan talep, gerçek/tüzel kişinin kefaleti olan kredi paketi ile mi ilgili
Gerçek kişi kefil/ler var mı ve medeni durumu “evli” mi, muvafakatnameleri alındı mı
(muvafakatname alınmadı ise talepte bulunamaz)
belirtilerek, ilgili tahsis merciine sunar.

7.2.1.Alınması Gereken Eş Muvafakatnameleri Genel Bilgi
Aşağıda bahsedilen işlemler esnasında gerçek kişilerin medeni halleri sorularak öğrenilir.
Kişinin evli olup olmadığı Kimlik Paylaşım Sisteminden (KPS) tespit ve teyit edilir. Evli olan
kişi eşlerinin karı-koca oldukları ise nüfus cüzdanlarından teyit edilerek belirtilen zamanlarda
muvafakat namelerin tam ve doğru olarak alınarak, ilgili evrakın/belgenin parçası olarak
kontrol edilir ve bankacılık sistemine tanımlanarak dosyasında muhafaza edilir. İşlem özelinde
ilgili başlıklarda detaylandırılmıştır.

7.3.Kredi Sözleşmeleri
Kredi verenin (banka), kredi alana karşı, isteği üzerine, belirtilecek miktara kadar, ödünç para
vermeyi, kredi alanın da, açılan kredileri geri ödemeyi taahhüt ettiği, faiz veya komisyon
vermeyi karşılıklı olarak üstlendikleri bir akittir.

7.3.1.Temel Prensipler
Bankamızda kullandırılan tüm krediler için sözleşme alınması esastır. Çok istisnai durumlarda,
Genel Müdürlük yetkisinde onaylanmış ve son aktif kredi teklifinde
“Sözleşme
Alınmayacaktır” bilgisi var ise alınmaz.
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Kefalet karşılığı krediler için alınacak sözleşmelerde, sözleşme tutarının ( dolayısı ile kefalet
tutarının) kredi risk tutarının %130 marjlı olacak şekilde alınması (kefilin, kefalet tutarı ile
sınırlı olması sebebi ile ) şarttır. Gerçek kişilere kullandırılan taksitli krediler için alınan kredi
sözleşmelerinde %130 kefalet marjı kuralı uygulanmaz.
Özel (spesifik) Sözleşme; Tabloda belirtilen kredi türleri için alınan ve dahil olduğu kredi
riskleri kapandığında bir daha kullanılmayan (sözleşme havuzuna dahil edilmeyen)
sözleşmelerdir.
Havuz şeklinde kullanılan sözleşmeler; Sözleşmenin ve üzerinde taşıdığı şartların (kefalet,
varsa vade vs) geçerliliğini koruduğu müddetçe, tabloda havuz olarak alınabilir şeklinde
belirtilen kredi türleri için alınabilecek sözleşmelerdir.
Bankada kurumsal ve ticari 1, 2 kar merkezli müşterilerin, Genel Kredi Sözleşmesi ile birlikte
ek sözleşme alınan durumlarda; hukuk müşavirliği ve/veya Banka hukuk biriminin yetkili
atadığı bir başka hukuk ofisi onaylı ek sözleşme alınır. Ek sözleşme ile ilgili hukuk
müşavirliğinin ve/veya Banka hukuk biriminin yetkili atadığı bir başka hukuk ofisinin ihtirazı
kaydı olması durumunda ilgili tahsis mercii yetkisinde onaylanarak işlem yapılır (seviye 3 le
sınırlıdır).
Banka Genel Kredi Sözleşmesi alınmadığı ve yerine müşteri özelinde kredi sözleşmesi (loan
agreement) alındığı durumlarda; müşteri özelinde kredi sözleşmesi (loan agreement); hukuk
müşavirliği ve/veya Banka hukuk biriminin yetkili atadığı bir başka hukuk ofisi onaylı
olmalıdır. Müşteri özelinde kredi sözleşmesi (loan agreement) ile ilgili hukuk müşavirliğinin
ve/veya Banka hukuk biriminin yetkili atadığı bir başka hukuk ofisinin ihtirazı kaydı olması
durumunda ilgili tahsis mercii yetkisinde onaylanarak işlem yapılır (seviye 3 le sınırlıdır).
Kullandırılan Çek Kredisi TL kredisi için, GKS ve BIS’lerde, bu kredi kullanımına ilişkin
hükümler yer almadığı için Alınacak olan GKS veya BIS e ilave olarak “Çek Sözleşmesi”
alınmalıdır.

7.3.2.Tanzim Edilmesi ve İmzalanmasında Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar
Bankalarda kullanılan tüm kredi sözleşmelerinin, müşteri (kredi borçlusu), varsa kefil(ler) ve
banka (şube) yetkililerince imzalanması esas olup, imzaların doğru ve tam alınması zorunludur.
İmzaların kontrol ediliş kuralları Müşteri Talimatlarının ve İmzalarının Kontrolü Talimatında
yer almaktadır.
Müşteri ve kefillerin imzaları şube yetkililerinin nezaretinde alınmalıdır. Kredi sözleşmelerinin
firmada imzalanması mecburiyeti oluşması halinde, yine şube yetkilileri imza sırasında hazır
bulunmalıdırlar. Sözleşmeler imzalanmak üzere müşteriye teslim edilip bırakılmamalıdır.
Huzurda imza atılmadığı takdirde, tüzel kişilerde yetki belgesi ve imza sirkülerinin, gerçek kişi,
gerçek kişi tacir, esnaf niteliğinde ticarethanesi olan ve bir meslek kuruluşuna kayıtlı gerçek
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kişiler de ise imza beyannamesinin / imza kartonunun temin edilmesi gerekmektedir. Ayrıca,
imza atan kişilerin imza atmaya yetkili oldukları hususlar tetkik edilmelidir.
Sözleşmenin son sayfasına, sözleşmeye taraf olan şubenin kaşesi basılarak şube yetkililerince
imzalanmalıdır.
Kredi sözleşmelerindeki tüm boşluklar sabit kalemle doldurulur. Yazı ve rakamların okunaklı
olmasına, silinti, kazıntı ve diğer şekillerde yazı ve rakamların doğruluğuna gölge düşürecek
hataların olmamasına dikkat edilir.
Sözleşmede tutarın yazılması için ayrılan boşluğa, sözleşme tutarı rakam ve yazı ile para cinsi
de belirtilerek yazılır.
Alınacak kredi sözleşmelerinde, borçlu sıfatı ile sözleşmeyi imzalayacak tüm gerçek kişiler ve
/ veya şirketi temsile yetkili olup sözleşmeyi imzalayan her bir kişinin sözleşmenin imza
sayfasına;
“Bu metni daha evvel şubenizden edindim, okudum, inceledim, şube personeli tarafından
da bilgilendirildim, hükümlerde tamamen mutabıkım.” ibaresini yazarak imzalamaları
gerekmektedir. (Bireysel kar merkezli gerçek kişilerin bireysel nitelikli kredileri için alınan
sözleşmelerde şart olmayıp, alınması tercih edilir)
Sözleşmelerde müşteri adı soyadı, adresi, tüzel kişi ise ticaret unvanı ve adresinin ayrılan
boşluğa eksiksiz, doğru ve kısaltılmaksızın yazılması veya şirket kaşesi kullanılması esastır
(kısaltmaya ilişkin detaylar 5,6 nolu başlıkta detaylandırılmıştır). Borçlu ve varsa kefillerinin
isimleri, unvanları ve firmaların kanuni ikametgahlarının belirlenmesinin önemi nedeniyle, açık
adresleri mutlak surette yazılarak imzaları alınmalıdır.
Gerçek kişilerin sözleşmelerde belirttikleri adres bilgileri sistem üzerinde tanımlı Adres
Paylaşım Sistemi (APS)’ nden kontrol edilir. Farklılık var ise müşterinin sözleşmede beyan
ettiği adresi, fatura veya ikametgah belgesi ile ispat etmesi gereklidir. Alınan bu belge müşteri
dosyasında saklanır.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 76. maddesi gereği, bankalar, kredi sözleşmelerinin onaylı
bir örneğini müşterilerine vermek zorundadır. Müşterinin talebi durumunda müşteri ile yapılan
diğer işlemlere ilişkin her türlü belgenin bir örneği de müşterilere verilir. Ayrıca, 4077 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 10. maddesinde de kredi sözleşmelerinin bir
nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu tutulmuştur. Bu nedenle, sözleşmelerinin imzalanma
aşamasında sabit kalemle tam ve doğru şekilde doldurulduktan sonra bir nüshası müşterilere
teslim edilmelidir. Sözleşmenin bir nüshası müşteriye teslim edildikten sonra da, şubede kalan
asıl nüsha üzerinde herhangi bir düzeltme ve ilave yapılmamalıdır. Bankada kalacak olan
sözleşme aslının son sayfasında yer alan "Sözleşmenin onaylı nüshası tarafımca teslim
alınmıştır" ibaresinin altına borçlu tarafından imza atılması sağlanmalıdır.
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Sözleşmelerin akordeon şeklinde basılmış (matbaa çıkışlı) olması halinde son sayfaya imza
alınması yeterli olup, bunların ortadan zımbalı olması veya A4 kağıdına basılması halinde her
sayfasına imza alınması gereklidir.
Ortadan zımbalı olarak basılmış ve unique barkod bulunan Bankacılık İşlemleri
Sözleşmelerinin (BİS) ise sadece son sayfasına imza alınması yeterlidir.
Gerçek kişilere kullandırılan taksitli kredilerde, taksit tarihlerini gösteren geri ödeme planları
borçlu ve kefillere ilgili müşteri temsilcisi nezaretinde imzalatılır, şube yetkilileri tarafından da
imzalanıp bir nüshası müşteriye verilir. Söz konusu ödeme planları ilgili sözleşmelerin eki
niteliğinde olup, sözleşme ile birlikte muhafaza edilir.
Banka uygulamasında, ileride doğabilecek ihtilafları önlemek açısından borçlu ve
kefil/kefillerin sözleşmeleri asaleten imzalamaları gerekmekte olup, adına vekaleten imza
kabul edilmemektedir.
Kredi sözleşmeleri üzerinde Hukuk Müşavirliği Bölümüne bağlı, ilgili danışmanlık grubunun
onayı olmaksızın herhangi bir madde iptali, düzeltme veya ekleme yapılamaz.
Bankada, alınan kredi sözleşmelerinin herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Ayrıca
sözleşmelerin geçerliliğinin sona ereceği bir tarih veya bir madde eklenemez.
Yukarıda belirtilen kurallara ilave olarak;

7.3.2.1sözleşmeleri İmzalayacak Kredi Lehtarının Gerçek Kişi Olması
Durumunda Aşağıda Belirtilen Hususlara Dikkat Edilir
Şahsın mümeyyiz, reşit ve kısıtlanmamış olması ve imzanın el ile atılması (imza kaşelerinin
kabul edilmemesi) gereklidir.
Okuma yazma bilmeyen müşteri imza gerektiren herhangi bir bankacılık işlemi için Bankamıza
başvurduğunda, müşteriye iki tanık veya noter huzurunda imza atmak ve işlem yapmak isteyip
istemediği sorulmalıdır.
Müşteri iki tanık huzurunda işlem yapmak istediğini beyan ediyorsa; işlemler banka mensubu
olmayan iki tanık huzurunda yapılmalı ve işleme ilişkin sözleşme iki tanık huzurunda banka
yetkilisi tarafından müşteriye okunmalıdır. Okuma yazma bilmeyen müşteri sol elinin
başparmağını sözleşmenin tüm sayfalarına (barkodu bulunan ve sayfaları arasında atlama
olmayan Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi veya akordeon sözleşme alınmakta ise tüm sayfalara
parmak basılmasına gerek yoktur) bastırmalıdır. Müşterinin sol elinin başparmağı yok ise diğer
parmaklarından biri bastırılmalı ve hangi parmağın bastırıldığı yazılmalıdır.
Mühür kullanılması halinde mühür ile birlikte parmak bastırılması zorunludur. Müşteri beyanı
sözleşmeye taraf olmayan tanıklar tarafından da onaylanmış olmalıdır. Bunun için tanıkların
word formatında hazırlanmış aşağıda örneği yer alan beyana kendi el yazıları ile isim ve
soyadları yazdırılıp, imzaları alınmalıdır. Müşterinin ve tanıkların beyanı (sözleşmenin A4 veya
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kitapçık şeklinde olmasına bakılmaksızın) sözleşmenin son sayfasına alonj yapılmalıdır.
Okuma yazma bilmeyen müşteri alonjun yapıldığı yere parmak basmalıdır.
Sözleşmenin son sayfasına alonj yapılan aşağıdaki beyan şube yetkilileri tarafından müşteriye
okunmalı ve yukarıda açıklanan şekilde parmak bastırılmalıdır.
Beyan örneği:

“Tarih : .../.../....

…………… A.Ş. ............ Şubesinden talep etmiş olduğum ……… kredisi ile ilgili olarak
“….” maddeden oluşan ............... Sözleşmesi’nin tamamının, tanıklar ........ [birinci tanık
adı/soyadı] ve .....[ikinci tanık adı/soyadı] huzurunda banka yetkilisi ....... [banka yetkilisinin
adı/soyadı] tarafından tarafıma okunduğunu, okunan sözleşme içeriğinin tamamını anladığımı
ve kabul ettiğimi, tüm sözleşme hükümlerinin hakkımda geçerli olacağını beyan ederim.

Müşteri adı/soyadı/T.C. kimlik numarası/parmak izi

Tanıklardan her biri müşterinin parmağını bastığı beyanın altına aşağıdaki İfadeyi yazarak
imzalamalıdır. Tanıkların kimlik tespiti de yapılarak işlem belgeleri ile birlikte saklanmalıdır.

“Tarih : .../.../....

………[müşterinin adı soyadı]’nın ………… A.Ş. ............ Şubesinden talep etmiş olduğu
……… kredisi ile ilgili olarak
“….” maddeden oluşan ............... Sözleşmesi’nin tamamı
huzurumuzda eksiksiz ve doğru olarak … T.C. kimlik numaralı ………[müşterinin adı
soyadı]’ya banka yetkilisi ....... [banka yetkilisinin adı/soyadı] tarafından okunmuş,
………[müşterinin adı soyadı] okunan sözleşme içeriğinin tamamını anladığını ve kabul
ettiğini,
tüm Sözleşme hükümlerinin hakkında geçerli olacağını beyan etmiş ve anılan
sözleşmenin son sayfasına parmak basmıştır.
Tanık adı/soyadı/T.C. kimlik numarası/İmzası-Tanık adı/soyadı/T.C. kimlik numarası/imzası
İşlem yapılacak belge ödeme fişi, muvafakatname, taahhütname gibi bir belge ise işlemler
banka mensubu olmayan iki tanık huzurunda yapılmalı ve işleme ilişkin belgeler iki tanık
huzurunda banka yetkilisi tarafından müşteriye okunmalı, okuma yazma bilmeyen müşteri sol
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elinin başparmağını belge üzerine bastırmalıdır. Müşterinin sol elinin başparmağı yok ise diğer
parmaklarından biri bastırılmalı ve hangi parmağın bastırıldığı yazılmalıdır.
Mühür kullanılması halinde mühür ile birlikte parmak bastırılması zorunludur. Müşterinin
beyanı işleme taraf olmayan tanıklar tarafından da onaylanmış olmalıdır. Bunun için tanıkların
Word formatında hazırlanmış aşağıda örneği yer alan beyana kendi el yazıları ile isim ve
soyadları yazdırılıp, imzaları alınmalıdır. Müşterinin ve tanıkların beyanı müşterinin parmağını
bastığı tüm dokümantasyona alonj yapılmalıdır. Ayrıca alonj yapıldığı yere alonj üzerinde
imzası bulunanların imzası alınmalıdır. Okuma yazma bilmeyen müşteri alonjun yapıldığı yere
parmak basmalıdır. Belgeye alonj yapılan aşağıdaki beyan şube yetkilisi tarafından müşteriye
okunmalı ve açıklanan şekilde parmak bastırılmalıdır.
İşlem konu belge birden fazla sayfadan oluşuyor ise, belgenin her sayfasına yukarıda açıklanan
şekilde işlem yapılmalıdır.
Müşteri noter huzurunda işlem yapmak istediğini beyan ediyorsa; müşteri notere
yönlendirilmeli ve noter huzurunda imzaladığı belgeler işleme alınmalıdır.
Sağır dilsizlerin yaptıkları işlemler, makul biçimde davranma yeteneği ve iyiyi kötüden ayırt
edebilme gücüne sahip olmaları koşuluyla geçerlidir.
Bu kapsamda, kredi kullandırım aşamasında tüm işlemler belge üzerinden gerçekleştirileceği
için, sağır dilsizin okuma yazma bilmesi durumunda, sözleşmedeki şartları okuyup kendi el
yazısıyla sözleşmenin son sayfasına "............... maddeden oluşan işbu ..............
Sözleşmeyi okudum anladım ve tüm hükümlerini kabul ediyorum" yazıp imzasının alınması
gerekir. Özellik arz eden durumlarda mutlaka Hukuk Müşavirliği Danışmanlık Grubu’ndan
görüş talep edilmelidir.

7.3.2.2.Sözleşmeyi imzalayacak kişilerin tüzel kişi olması durumunda
aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilir
Tüzel kişiliği haiz ticaret şirketleri, tüm işlemlerini Yönetim Kurulu / Genel Kurul / Ortaklar
Kurulu'nun yetki verdiği yöneticiler vasıtasıyla yürütmektedirler. Bu sebeple şirketi temsil
edecek ve borç altına sokacak yetkili şahısların yetkileri, şirket esas sözleşmesi incelenerek
veya sonradan verilen temsil ve idare yetkileri, tescil belgesi ve ticaret sicil gazeteleri tetkik
edilerek (gerekli durumlarda Ticaret Sicili ‘nden bizzat araştırılmalıdır) belgelerin
imzalatılması gerekir.
Sözleşmeler imzalanmadan önce noter tasdikli imza sirkülerinde;
•

Kredi sözleşmelerinin imza edileceği tarihte imzaların geçerli olup olmadığı,

•

Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları,

•

Yetkilerin kapsam ve sınırı,
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•

Yetkili kılınan kişilerin yasal hükümlere ve şirket esas sözleşmesine uygun şekilde
yetkilendirilip yetkilendirilmedikleri (imza sirkülerinin "müstenidat"/”dayanak”
bölümünden de istifade edilerek)

incelenmeli ve imzası alınacak kişilerin imzalarının geçerliliği saptanmalıdır.
Sözleşme, bir şirket tarafından borçlu sıfatıyla imzalanıyor ve şirket adına imza eden
temsilcilerden ya da ortaklardan birinin ayrıca kişisel kefaletinin de alınması öngörülüyorsa, bu
kişilerin imzaları kefil sıfatıyla sözleşmenin ilgili bölümüne ayrıca mutlaka alınmalıdır.
Sözleşme kamu iktisadi devlet teşekkülü, dernek, vakıf gibi kuruluşlar tarafından imzalanıyor
ise, imza almadan önce, kuruluş kanunlarından temsile yetkili kişiler ile yetki sınırlarının tespiti
gereklidir.
Türk Ticaret Kanunu'na göre, adi ortaklıkların tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Bu nedenle
bütün ortakların, sözleşmeyi imzalamaları gerekir. Ancak noterden düzenlenmiş bir “Adi
Ortaklık Sözleşmesi” var ise ve bu sözleşmeye istinaden ortaklığın temsili hususunda yetkili
tayin edilmiş kişilerce de imzalanabilir.

7.3.2.3.Sözleşmeyi imzalayacak kişilerin yabancı uyruklu olması durumunda
aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilir
Türkiye’de Türk kanunlarına göre kurulu tüzel kişileri temsil eden yabancı uyruklu kişiler,
yetkilisi oldukları şirketler için işlem yapabilirler. Bu kişiler, Türkçe okuma yazma bilmeleri
kayıt ve şartı ile, Türkçe yazılı her türlü sözleşme ile birlikte bankacılık işlemleri sözleşme,
genel kredi sözleşmesi, taahhütname, muvafakatname vb. belgeleri (imza sirkülerinde belirtilen
yetkileri dâhilinde) imzalayabilirler ve bu kişiler tarafından imzalanmış belgeler ilave bir işlem
yapılmadan geçerli kabul edilir.
Bankada işlem yapmak isteyen yabancı uyruklu müşterinin veya yukarıda belirtilen tüzel
kişileri temsile yetkili yabancı uyruklu kişilerin Türkçe bildiğinin tevsiki için; bu kişinin
imzasının üstüne kendi el yazısı ile ve Türkçe olarak "okudum ve anladım" yazması gereklidir.
Ayrıca, Türkçe bilen yabancı uyruklu kişi kefil olacak ise, kefalete ilişkin diğer şartları da
(kefilin sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda bu
iradesini) eksiksiz olarak Türkçe yazması gerekir. Kefalete dair diğer hususlar ve eş
muvafakatnamesi alınmasına ilişkin olarak bu talimatın kefalet bölümünde yer alan açıklamalar
dikkat alınmalıdır.

7.3.2.4.Sözleşmeyi imzalayacak Yabancı uyruklu borçlu, kefil veya temsilci
Türkçe biliyor ise
İnternette yayımlanan sözleşmeler için; sözleşmenin tüm sayfalarını “okudum, anladım” ve
ad/soyadı yazarak imzalamalı ve ayrıca sözleşmenin son sayfasının altına da aşağıdaki metni el
yazısı ile yazarak imzalamalıdır.
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İnternette yayımlanmayan sözleşmeler için; sözleşmenin tüm sayfalarını “okudum, anladım”
ve ad/soyadı yazarak ve ayrıca sözleşmenin son sayfasının altına da aşağıdaki metni el yazısı
ile yazarak imzalamalıdır.

7.3.2.5.Söz konusu kişi Türkçe bilmediğini belirtiyor veya Türkçe bildiği
işlemi yapan personel tarafından açıkça anlaşılmıyor, ancak müşteri
İngilizce biliyor ise
Matbu olarak hazırlanmış İngilizce-Türkçe sözleşmelerin imzalanması sağlanmalıdır.
Türkçe/İngilizce sözleşme internette yayımlanmadığı için, müşterinin sözleşmenin son
sayfasının altına aşağıdaki metni el yazısı ile yazarak imzalaması gerekir. Müşterinin asıl
borçlu ve kefil olmasına göre uygun şekilde beyan alınmasına dikkat edilmelidir. İngilizce bilen
yabancı uyruklu kişi kefil olacak ise, kefalete ilişkin diğer şartları da (kefilin sorumlu olduğu
azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda bu iradesini) eksiksiz
olarak tamamlaması gerekir. Kefalete dair diğer hususlar ve eş muvafakatnamesi alınmasına
ilişkin olarak bu talimatın kefalet bölümünde yer alan açıklamalar dikkat alınmalıdır.
İngilizce bilen müşteri asıl borçlu ise, sözleşmenin son sayfasının altına aşağıdaki metni el
yazısı ile yazarak imzalamalıdır.
Sözleşme ve dokümantasyonlar müşterinin kendi dilinde Noter huzurunda yeminli tercüman
tarafından okunmalı ve imzası alınmalıdır. Noter huzurunda kefil sıfatı ile işlem yapılırken
kefalete ilişkin şartların da yerine getirilmesi sağlanmalıdır. Kefalete dair hususlar ve eş
muvafakatnamesi alınmasına ilişkin olarak bu talimatın kefalet bölümünde yer alan açıklamalar
dikkat alınmalı ve Noter huzurunda işlem yapılırken bu hususların da tamamlanmasına dikkat
edilmelidir.

7.3.2.6.İmzalanacak metnin Bankada matbu olarak hazırlanmış İngilizce
örneği bulunmuyor ise
Sözleşme ve dokümantasyon müşterinin kendi Noter huzurunda yeminli tercüman tarafından
okunmalı ve imzası alınmalıdır. Noter huzurunda kefil sıfatı ile işlem yapılırken kefalete ilişkin
şartların da yerine getirilmesi sağlanmalıdır.
Kefalete dair hususlar ve eş muvafakatnamesi alınmasına ilişkin olarak bu talimatın kefalet
bölümünde yer alan açıklamalar dikkat alınmalı ve Noter huzurunda işlem yapılırken bu
hususların da tamamlanmasına dikkat edilmelidir.

7.3.2.7.İmza Sirküleri Kontrolleri
Mevcut kredi ilişkisi devam eden müşterilerin imza sirkülerlerinin noter tasdikli ve 2 yıldan
eski olmamak kaydıyla en güncel imza sirküleri olması aranır. İlgili şube müdürü ve/veya
müşteri temsilcisi tarafından, ibraz edilen imza sirkülerinin ve yetkili imzaların geçerli olduğu
teyit /kontrol edilerek tarih atılıp paraflanır. Ayrıca şubeden imza sirkülerinin ve yetkili
imzalarının geçerli olduğuna dair teyit/kontrol parafı talep edilmez. Sistemde güncellik teyidi
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verilen imza sirkülerinin güncellenmesi şube müdürü veya müşteri temsilcisinin
sorumluluğunda olup, değişiklik olduğunda sisteme tanımlanması sağlanmalıdır.
İlk defa kredi kullandırılacak (ilk defa sözleşme alınarak kullandırım yapılan)firmalara ilişkin
imza sirkülerlerinin noter tasdikli ve 6 aydan eski olmamak kaydıyla en güncel imza
sirküleri alınır ve şube müdürü ve/veya ilgili müşteri temsilcisi tarafından ibraz edilen imza
sirkülerinin ve yetkili imzaların geçerli olduğu teyit edilerek tarih atılıp paraflanır. Paraf yok
ise kredi kullandırım işlemi yapılmaz. 6 aydan eski ancak, süresi dolmamış veya süresiz imza
sirküleri olması durumunda, şube müdürü ve/veya müşteri temsilcisi tarafından ibraz edilen
imza sirkülerinin yetkili imzaların geçerli olduğu teyit edilerek tarih atılıp paraflanır. Aksi
durumda yani, 6 aydan eski olup şube müdürü ve/veya müşteri temsilcisi tarafından teyit
edilmeyen imza sirkülerleri ile alınmış sözleşmelere istinaden operasyon tarafından kredi
kullandırım işlemi yapılmaz. Şube müdürü ve/veya müşteri temsilcisi tarafından yapılması
gereken imza teyitleri, ticaret siciline kayıtlı firmalar için -www.ticaretsicil.gov.tr internet
adresinden, diğerleri için imza beyannamelerinden/ imza sirkülerlerinden yapılır.
Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketler, esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya
yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa çift imza ile temsil ve ilzam edilir. Şayet, ibraz edilen
imza sirkülerinde şirketin temsili hususunda Yönetim Kurulu tarafından münferit imza ile
temsil edileceğine dair alınan karar net bir şekilde tescil ve ilan edilmiş ise şirket ana
sözleşmesinin ilgili hükümlerine bakılmasına gerek yoktur. İbraz edilen imza sirküleri içeriği
ile şirket temsilcilerinin “münferit temsil ve imza yetkisi” tespit ve teyit edilemediği hallerde ;
www.ticaretsicil.gov.tr adresinden firma güncel yetkili/yetkililerine ilişkin bilgiler kontrol ve
teyit edilmelidir. Bu şekilde de şirketin temsilcilerinin kesin ve net olarak teyit edilemediği
durumlarda firmanın kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Memurluğundan, şirket temsilcilerini gösterir
güncel tarihli Ticaret Sicil Yetki Belgesi alınmalıdır.
Kredi ilişkimizin süreklilik arz ettiği firmaların mevcut GKS'ler kapsamında (havuz) kredi
kullanmak istemeleri halinde, yeni imza sirküleri talep edilmez, imza yetkililerinin değişmesi
halinde müşteriler yazılı kredi taleplerinde bu GKS’lere atıfta bulunarak işlem yapabilir.
Süreli olup da, henüz süresi dolmamış imza sirkülerleri ile yeni işlem yapılacak ise, ilgili Şube
tarafından www.ticaretsicil.gov.tr internet adresinden, ibraz edilen imza sirkülerinin geçerliliği
teyit ve kontrol edilir. Ticaret Sicili ’nin internet adresinde, firmanın imza sirküleri teyit
edilemiyor ise firmanın kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Memurluğundan, firma yetkililerini gösterir
yeni tarihli belge alınmalıdır.
Yukarıdaki maddeler çerçevesinde, internet adresinden imza sirkülerinin teyit ve kontrolü
akabinde sistemden söz konusu doküman basılabiliyor ise bir nüshası müşteri dosyasına
konulmalı, basılamıyorsa firma temsilcilerinin yetkisinin devam ettiği şube müdürü ve/veya
müşteri temsilcisi tarafından imza sirküleri üzerine tarih de belirtilerek not düşülmelidir.
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7.4.Kredi Sözleşmelerin Kontrol Edilmesi
Bankamızda kullanılan tüm kredi sözleşmelerinin, müşteri (kredi borçlusu) nın, bankamız
(şube) yetkililerince imzalanması esas olup, imzaların doğru ve tam alınması ile ilgili tüm
sorumluluk başta şube müdürü olmak üzere, ilgili şube pazarlama yetkililerindedir.
İmzaları tamamlanmış ve aşağıda belirtilen ön kontrolleri yapılmış sözleşmelerin, operasyon
tarafından yasal şekil şartları, kredi tahsis şartları gibi diğer kontrollerinde yapılmasını
müteakip bankacılık sistemine girilir.
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Uygulamalar
1)

Teminat alma aşamasında sözleşmeyi nasıl hazırlarız.

2)

Sözleşme türleri için ilave yapmak gerekir mi? Neler olabilir ilave yapacaksak.
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Uygulama Soruları
1)

Teminat sözleşmesi imzalarken dikkat etmemiz gerekenler?

2)

Bunlar için bankalarda veya şubelerde nasıl sistemler var?

3)
Müşteriler ile görüşülüp mü, hukuki sorumluluklar incelenip mi bu sözleşmeler
yapılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde teminat gereksinmeleri, teminat sözleşmesi şartları ve uygulamaları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Kredi işlemlerinde teminat neden alınır?

A)

Bankanın isteği nedeni ile

B)

Kredinin daha fazla alınabilmesi için

C)

Kredinin daha çabuk çıkartılabilmesi için

D)

Kredinin gelecekteki pozisyonu için

E)

Kredinin emniyetinin sağlanması için

2)

Alınan teminat üzerine mutlaka aşağıdaki ibarelerden hangisi düşülür?

I

Evrak/doküman/belgenin bir teminat olduğu ibaresi,

II
Teminat, özel bir kredi kullandırımının (paket/kategori/ürün türü veya referansı)
ise üzerine hangi kredinin teminatı olduğu limit türü veya varsa referansı,
III

İmzaların doğru ve geçerli olduğu.

A)

I

B)

I-II

C)

I-II-III

D)

II

E)

I-III

3)
Periyodik Dönemlerde Yapılması Gereken Teminat Kontrolleri ve Sistem
Çıkışları nedenleri aşağıdakilerden hangi değildir?
A)

Teminat tutarı azalmıştır

B)

Teminat değeri düşmüştür.

C)

Teminat şertı değişmiştir.

D)

Teminat fazla alınmıştır.

E)

Teminat artışı yapılmıştır
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4)
Teminat niteliğini kaybeden teminatların sistemden çıkışı yapılırkenaşağıdaki
statülerden hangisi seçilmez?
A)

Kanuni Takip İşlemleri İçin

B)

Özel Teminat

C)

Rehin Kaldırıldı

D)

Tekrar alınacak

E)

Teminat Niteliğini Yitirdi

5)

Teminat olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilir?

A)

Emekli ikramiyesi

B)

Satışa hazırlanan biletler

C)

Sigorta tutarı

D)

Vergiler

E)

İmzası

6)

Teminat olarak öncelikle alınanlanlar nelerdir?

A)

Nakitler

B)

İpotek

C)

Nakde çabuk dönen varlıklar

D)

Rehin

E)

Çek

7)

Teminata eşin muvafakatnamesinin istenmesi ne gerekçe ile yapılır?

A)

Bankavılık kanunu

B)

BDDK tüzüğü

C)

Ticaret kanunu

D)

TMSF tüzüğü

E)

Ekonomik kurallar.

181

8)
kredi sözleşmelerinde “Bankalarda kullandırılan tüm krediler için sözleşme
alınması esastır. Çok istisnai durumlarda, Genel Müdürlük yetkisinde onaylanmış ve son aktif
kredi teklifinde Sözleşme Alınmayacaktır” bilgisi var ise alınmaz” kuralı geçerlidir. Bu tür
kredilerde neden sözleşme alınmaz?
A)

Firmanın ileride sorun çıkarmayacağı bilindiği için.

B)

Firmanın teminatta nakdi olduğu için.

C)

Firmanın verebileceği teminatı olmadığı için.

D)

Firmanın krediye ihtiyacı olmadı için.

E)

Firmanın çok güçlü ve ülke çapında büyük bir kuruluş olduğu için.

9)
Hususlar?

Sözleşmenin Tanzim Edilmesi ve İmzalanmasında Dikkat Edilmesi Gereken

I Müşteri ve kefillerin imzaları şube yetkililerinin nezaretinde alınmalıdır
II Sözleşmenin son sayfasına, sözleşmeye taraf olan şubenin kaşesi basılarak şube
yetkililerince imzalanmalıdır.
III Kredi sözleşmelerindeki tüm boşluklar sabit kalemle doldurulur. Yazı ve rakamların
okunaklı olmasına, silinti, kazıntı ve diğer şekillerde yazı ve rakamların doğruluğuna gölge
düşürecek hataların olmamasına dikkat edilir.
IV Sözleşmede tutarın yazılması için ayrılan boşluğa, sözleşme tutarı rakam ve yazı ile
para cinsi de belirtilerek yazılır
Bunlardan hangisine dikkat edilmelidir?
A)

I

B)

II

C)

III

D)

IV

E)

Hepsi
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10)

imza sirküsü nerede hazırlanır?

A)

Ticaret sicilde

B)

Resmi gazetede

C)

Noterde

D)

Bankada

E)

Avukat yanında

Cevap Anahtarı:
1)e

2) c

3) d

4) d

5)b

6)a

7) c

8)e

9)e

10) c
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8. TEMİNAT OLARAK ALINAN KEFALET- GARANTİ MEKTUBU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Bu hafta teminat olarak kefaletin alınmasını göreceğiz. Kefalet nedir? Kimler kefil
olabilir? Kefillikten cayılır mı? Sorularının cevaplarını arayacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kefalet nedir?

2)

Kimler kefil olabilir?

3)

Kefillikten cayılır mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kefalet

Kefil olmak için
şartlar

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
aranan Kefil olan kişiler için aranan
şartlar irdelenmelidir.
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Anahtar Kavramlar
•

Kefil olmak için neler yapılır?

•

Kefillik standardı.

•

Tüzel işletmelerin kefalet şartları.
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Giriş
Bu bölümde Kefalet Mukabili Kredi gerek lehdarın gerekse kefillerin kredi değerliliğine
güvenilerek en az iki imza karşılığında açılan kredidir. Lehine Kefalet Mukabili Kredi açılacak
şahıslarda da açık kredi açılışındaki gerekli şartlar aranır.
Kefalette eş muvaffakatnamesi aranır bunun dışında şahıslar kefil olacağı gibi tüzel kişiliklerde
kefil olabilir.
Kefaletten cayma işlemlerine şartlar ve kefalet türleri bu ders süresince verilecektir.
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8.1.Kefalet
Kefilin Kefalet Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüğü, asıl borçluya ait borcun ödenmesi
bakımından güvence vermeye yönelik olup, kefilin yükümlülüğünün varlığı ve devamı asıl
borçlunun ödemekle yükümlü olduğu esas borca bağlıdır. Kefil, Kefalet Sözleşmesi ile birlikte
asıl borçlunun esas borcunu yerine getirmemesi yüzünden alacaklının uğradığı zararın
giderilmesi için alacaklıya karşı borçtan şahsen sorumlu olmayı üstlenmektedir. Türk Borçlar
Kanunu’nda Kefalet Sözleşmesi “kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin
sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşme” şeklinde tanımlanır
Geçerli bir Kefalet Sözleşmesinin kurulabilmesine ilişkin geçerlilik şartları, gerçek ve tüzel
kişiler için ayrı ayrı ele alınmış olup aşağıda detaylandırılmıştır.
Aşağıda bahsedilen, kefaletin şekline, kefil olma ehliyetine ve eşin rızasına ilişkin hükümler,
gerçek kişilerce kişisel güvence verilmesine ilişkin olarak başka adlar altında yapılan,
garantörlük, aval düzenlemesi de bu kapsamda değerlendirilmeli ve aşağıda belirtilen şekil
şartları (el yazısı vs.) yerine getirilmeli, eş muvafakati alınmalıdır. Zira bu şartlara uyulmaması
kefaleti geçersiz kılacaktır. Bu konuya ilişkin kontrol noktaları da yukarıdaki tabloda
özetlenmiştir. Tereddüt edilen hususlarda işlem özelinde HTS üzerinden Hukuk Müşavirliği
Danışmanlık Gurubu’ndan görüş alınmalıdır.
Sadece Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi alınarak kullandırılan kredilerde kefil alınması
durumunda Kefalet Sözleşmesi de alınarak işlemler gerçekleştirilmelidir.
Sözleşmelerin girişi esnasında, Bankada, gerçek veya tüzel kişi olarak kefalet imzası alınan
(kredi tahsis koşulunda yer alsın ya da almasın) tüm kişilerin bankacılık sisteminde müşteri
numarası alınarak tanımlanması ve sisteme girişi yapılan sözleşmelerde bu kefillerin de sisteme
girişlerinin yapılması zorunludur.
İleride doğabilecek ihtilafları önlemek açısından kefil/kefillerin sözleşmeleri asaleten imzaları
gerekmekte olup vekâleten imza kabul edilmemektedir.
Sözleşmelerin kefiller ile ilgili bölümlerine, kefilin ismi veya ticari unvanı, adresi ticaret
siciline tescil ve ilan edilmiş şekliyle aynen yazılır. Unvanda kısaltma yapılmaması esastır
(kısaltmaya ilişkin detaylar kısaltmalarla ilgili madde de detaylandırılmıştır).
Sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli imza sirkülerine göre şirketi temsile yetkili kişilerin
imzaları müşteri temsilcileri nezaretinde alınır.
Sözleşmelerde "kefil olunan miktar" bölümüne, aksine bir talep ve mutabakat bulunmadığı
takdirde, sözleşmenin tutarı yazılır. Gerçek kişilere kullandırılan taksitli krediler için alınan
sözleşmelerde kefalet tutarı kredinin geri dönüş tutarı kadar olmalıdır. Kefil olunacak miktar
belirlendikten sonra, bu tutarın kefil tarafından kendi el yazısı ile sözleşmenin ilgili kısmına
yazılması gerekir.
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Birden fazla kişinin kefil olması halinde, sözleşmenin son sayfasında kefiller için ayrılmış
alana, her bir kefilin, sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması
durumunda “müteselsil kefil” ibaresini kendi el yazısı ile yazması ve imzalaması kesin bir
zorunluluktur.
Sözleşmeler üzerinde kefiller için ayrılmış imza alanından fazla sayıda kefil alınması
durumunda, alonj yapılır. Alonj üzerine kefil adı-soyadı/unvanı, adresi, sorumlu olduğu azami
miktar, kefalet tarihi ve müteselsil kefil olması durumunda “müteselsil kefil” ibaresi kefilin
kendi el yazısı ile birlikte kefalet imzaları alınmalıdır. Alonj üzerinde imzaları bulunan
kefillerin imzaları, asıl sözleşmeye alonjun eklendiği bağlantı yerine de birbirine karışmayacak
şekilde alınmalıdır. Sözleşmenin imza kısmında imzası olan, yani alonj üzerinde imzası
olmayan kefillerin ise bağlantı yerine imzasının alınması şart değildir.
Şahıs şirketlerinden kollektif, komandit şirketlerin veya sınırsız sorumlu kooperatiflerin, adi
şirketlerin borçlu durumda oldukları kredi sözleşmelerine, bu tüzel kişilerin sınırsız sorumlu
olan ortaklarının kefalet imzalarının alınması şarttır.

8.1.1.Gerçek Kişi Kefiller İçin
Kredi Sözleşmelerindeki Kefil İle İlgili Maddeler/Kefalet Sözleşmesinde yazılı şekilde
yapılmalı ve bu kapsamda;
Kefilin, sorumlu olduğu azami miktar,
Kefalet tarihi,
Müteselsil kefil olması durumunda müteselsil kefil olduğu yönündeki beyanı,
kendi el yazısı ile belirtilmelidir. Aksi takdirde kefalet geçersiz olacaktır.
Kefalet Sözleşmesinde sonradan yapılan ve gerçek kişi kefilin sorumluluğunu artıran
değişikliklerin de yukarıda kefalet için öngörülen şekle uygun olarak yapılması gerekir. Kefalet
Sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi
kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine veyahut kefil yararına olan teminatların önemli
ölçüde azalmasına sebep olan değişiklikler için yine eşin yazılı muvafakatinin alınması şarttır.
Bu konu hakkında işlem özelinde HTS üzerinden Hukuk Müşavirliği Danışmanlık Grubu’ndan
görüş alınması gerekmektedir.
Ayrıca, Kefalet Sözleşmesinin geçerliliği ağır şekil şartlarına tabi kılındığı için, okuma yazma
bilmeyenlerin bu şekil şartlarını yerine getirmesi mümkün olmadığından kefil olmaları
mümkün olamayacaktır.
Eş Muvafakati
Gerçek kişi kefil/kefillerin;
Medeni durumu sorulur,
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Cevap “bekar” ise, Kimlik Paylaşım Sisteminden (KPS) tespit/teyit edilir,
Müşteri beyanı ve/veya KPS den yapılan tespit sonucu kefil evli ise,
Kefil ve eşinin nüfus cüzdanlarından eş oldukları tespit edilir,
Kefalet Sözleşmesinin kurulması anında, yani kefalet tarihi ile aynı tarihte kefilin eşinin yazılı
muvafakatinin alınması gerekmektedir. Eş, okuma yazma bilmiyorsa konu muvafakatname
noter huzurunda alınır.
Borçlu gerçek kişi ise, kefil de borçlunun eşi ise, yani borçlu ile kefil evli ise, eş
muvafakatnamesi alınmasına gerek yoktur.
Eşler yani karı koca birlikte 3. Şahıslara (gerçek veya tüzel) kefil oluyorlarsa, her iki eşten de
ayrıca muvafakatname alınması gereklidir.
Ayrıca Kefalet Sözleşmesi düzenleniyorsa;
Kefilin borcu fer'i (bağımlı) bir borç olduğu için, Kefalet Sözleşmesinde asli borcun da
gösterilmesi gerekir.
Kefalet Sözleşmesinde asıl borçlunun kim olduğu belirtilmiş olmalıdır.
Bu belgeler, sözleşmenin ayrılmaz parçası olup, sisteme tanımlanarak birlikte muhafaza edilir.
Kredi Tahsis Şart Değişikliklerinde Gerçek Kişi Kefil/ler ve Varsa Eşlerin Muvafakati
Kredi tahsis şartında kefil/ler aleyhine meydana gelen teminat azaltıcı unsurlar teklifi yapan
müşteri temsilcisi tarafından tespit edilerek eğer bu şekilde bir durum var ve hangi kefil için
durum söz konusu ise, kefalet teminat tanımı “Teminat Detay Şartı” tabındaki “açıklama”
kısmına “kefil/lerin ve varsa eşlerinin muvafakati alınmalıdır” şartı belirtir. İlgili tahsis mercii
tarafından yapılan değerlendirme sonucu bu şekilde bir durumun tespiti ve onaylaması ile
gerçekleşiyorsa kefalet teminat tanımı “Teminat Detay Şartı” tabındaki “açıklama” kısmına
belirtir veya şubenin belirttiği şekilde açıklamayı bırakır.
Bu şart konularak onaylanmış kredi tekliflerinden sonra müşteri temsilcisi tarafından kefil/ler
ve varsa eşlerinden muvafakatname alınarak ilgili sözleşmeyle ilişkilendirilerek sisteme
girilmek üzere operasyona e gönderilmesi gereklidir.
Bundan sonra yapılacak kredi kullandırılmalarında, “Kullandırım Şartlarına İlişkin Kontroller”
başlığı altında yapılması gereken kontroller uyarınca işlemi yapar. Yani kredi
kullandırılmalarında veya teminat iade taleplerinde, operasyon tarafından kontrol edilen kredi
tahsis şartında, kefalet teminat tanımı “Teminat Detay Şartı” tabındaki “açıklama” kısmına
ilgili tahsis mercii tarafından “Kefil/lerin ve varsa eşlerinin muvafakati” alınmalıdır şartı
konulmuşsa, kontrol edilir, kefil/ler ve varsa eşlerinden muvafakatname alınmadı ise teminat
iadesi veya kredi kullandırımları yapılmaz.

192

Kefil/ler ve eşinden alınması gereken muvafakatname örneği ve işleyiş için işlem özelinde
HTS üzerinden Hukuk Müşavirliği Danışmanlık Grubu’ndan görüş alınması gerekir.

8.1.2.Tüzel Kişi Kefiller İçin
Kredi Sözleşmelerindeki Kefil İle İlgili Maddeler/Kefalet Sözleşmesinde yazılı şekilde
yapılmalı ve bu kapsamda;
Kefilin, sorumlu olduğu azami miktar,
Kefalet tarihi,
Müteselsil kefil olması durumunda müteselsil kefil olduğu yönündeki beyanı,
tüzel kişi yetkili temsilcisi/temsilcilerinin kendi el yazısı ile belirtilmelidir. Aksi takdirde
Kefalet geçersiz olacaktır. Kefalet Sözleşmesinde sonradan yapılan ve gerçek kişi kefilin
sorumluluğunu artıran değişikliklerin de yukarıda kefalet için öngörülen şekle uygun olarak
yapılması gerekir. Kefalet Sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın
artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine veyahut kefil yararına olan
teminatların önemli ölçüde azalmasına sebep olan değişiklikler için yine eşin yazılı
muvafakatinin alınması şarttır. Bu konu hakkında işlem özelinde HTS üzerinden Hukuk
Müşavirliği Danışmanlık Grubu’ndan görüş alınması gerekmektedir.
Tüzel kişi adına birden fazla yetkilinin müştereken imza atması söz konusu ise, yukarıda
belirtilen el yazısı ile yazılması gerekli hususlar her bir yetkili tarafından el yazısı ile ayrı ayrı
yazılmalıdır.
Tüzel kişi kefillerin niteliği itibariyle işlemlerde eş muvafakatnamesi aranmamaktadır.
Kefilin borcu Fer’i (bağımlı) bir borç olduğu için, Kredi Sözleşmelerindeki Kefil İle
İlgili Maddeler/Kefalet Sözleşmesinde asli borcun da gösterilmesi gerekir.
Kredi Sözleşmelerindeki Kefil İle İlgili Maddeler/Kefalet Sözleşmesinde asıl borçlunun
kim olduğu belirtilmiş olmalıdır.
Yukarıda yer alan şekil şartları 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar
Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra yapılan kefalet sözleşmeleri için aranacaktır.

8.2.Kefaletleri Türleri
8.2.1.Adi Kefalet
Adi kefalet, Türk Borçlar Kanunu sistemimize göre esas kefalet tipidir, yani müteselsil olarak
borç altına girildiğinin açıkça belirtilmediği veya kanunlarda açıkça müteselsil kefaletin kabul
edilmediği haller (sadece kefil olma beyanında bulunulması) adi kefalet olarak değerlendirilir.
Bu tür kefalette alacağın ilk muhatabı asıl borçludur. Kefil takip yönünden ikinci derecede
sorumluluk taşımaktadır. Ancak,
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Ø Borçlu aleyhine yapılan takibin sonucunda kesin aciz belgesi alınması (takibin
sonuçsuz kalması),
Ø Borçlu aleyhine Türkiye’de takibatın imkânsız hale gelmesi,
Ø Borçlunun iflasına karar verilmesi ve
Ø Borçluya konkordato mehli verilmiş olması
Hallerinde alacaklı doğrudan kefile başvurabilir.

8.2.2.Müteselsil Kefalet
Alacaklının ister borçluya, isterse kefile herhangi bir sıra gözetmeksizin başvurabileceği kefalet
türüne "müteselsil kefalet" denir. Bu kefalet türü, kefalet senedine konan "müteselsil kefil",
"alacaklı dilerse önce şahsıma müracaat eder" gibi deyimler kullanılarak temin edilir. Türk
Borçlar Kanunu'na göre düzenlenen müteselsil kefaleti adi kefaletten ayıran başlıca özellik,
alacaklının asıl borçluya müracaat etmesine veya taşınmaz rehininin paraya çevirmesine gerek
kalmadan, doğrudan doğruya kefile başvurabilmesidir. Ancak alacaklının doğrudan kefili takip
edebilmesi için;
Ø Borçlunun ifada gecikmesi halinde alacaklının borçluya ödeme ihtarında
bulunması ve bu ihtarın sonuçsuz kalması veya
Ø Borçlunun açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde bulunması gerekmektedir.
Kanun’da bir sınırlama daha getirilmiştir, buna göre alacak, teslime bağlı taşınır rehini
(mevduat rehini, hisse senedi rehini vs.) ve alacak rehini ile de güvence altına alınmış ise, bu
rehinlerin paraya çevrilmesinden önce kefile başvurulmayacağı kabul edilmektedir.

8.2.3.Birlikte Kefalet
Birlikte kefalet; birden fazla kefilin, bölünebilir bir borca kefil olmalarıdır. Bu kefalet ya "adi
birlikte kefalet" veya "müteselsil birlikte kefalet" biçiminde gerçekleştirilebilir.

8.2.3.1.Adi Birlikte Kefalet
Birden fazla kefilin, bölünebilir bir borçtan belirli bir bölümü için âdi kefil ve diğer kefillerin
payları için ise, kefile kefil sıfatı ile kefil oldukları kefalet türüne "âdi birlikte kefalet" denir
Burada her kefil "bölünme def’ini yani borcun payına düşen kısmının kendisinden, kalan
kısmının ise, diğer kefillerden alınamaması halinde kendisinden istenebileceğini ileri sürmek
hakkına sahiptir.

8.2.3.2.Müteselsil Birlikte Kefalet
Birden fazla kefil, gerek asıl borçlu ile birlikte, gerek kendi aralarında müteselsil kefil olarak
yükümlülük altına girmeyi kabul etmiş ise, bu durumda müteselsil birlikte kefaletten
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bahsedilecek ve bu kefillerin her biri borcun tamamından sorumlu olacaklardır. Yani bu
kapsamda gerçek anlamda müteselsil birlikte kefaletten bahsedebilmemiz için, birden fazla
kişinin aynı borca ortaklaşa kefil olmaları gerekmektedir. Bankamızda bu kefalet türü
uygulanmaktadır.
Kefiller ile asıl borçlu arasındaki teselsül, kefillerin tartışma def'inden feragat ettikleri, yani
alacaklının asıl borçluyu, verilmiş rehinleri takip etmeksizin kefilleri takip edebileceğini ifade
eder. Ancak, müteselsil birlikte kefillerin borcun tamamından sorumlu tutulabilmeleri için,
Türkiye’de takibi mümkün diğer kefiller hakkında takibe başlanması gerekli ve yeterlidir. Aksi
takdirde kefil, sadece kendi payını ödemekle borcundan kurtulabilecektir.
Bankamız açısından özellikle borcun tahsili aşamasında önemli olan diğer bir husus ise kefilin,
borç muaccel olduğu takdirde yapacağı ödemeyi alacaklının (Bankanın) kabul etmesini her
zaman isteyebilmesidir. Birlikte adi kefalet açısından, yani bir borca birden fazla kişinin kefil
olması durumunda, alacaklı (Banka), kefillerden biri tarafından yapılacak kısmi ödemeyi bunu
öneren kefile düşen paydan az olmamak koşulu ile kabul etmek zorunda kalacaktır. Bu
durumda, alacaklı (Banka) haklı sebep olmaksızın ödemeyi kabul etmekten kaçınırsa, kefil
borcundan kurtulur; birlikte müteselsil kefalette ise, kefillerin sorumluluğu kendilerine düşen
pay miktarınca azalır. Bu durumu örnek ile açıklamak gerekirse; kefil olunan asıl borç 200 lira
ise ve bu borç için 4 (dört) kişi birlikte müteselsil kefil olarak sözleşmeyi imzaladıkları takdirde;
kefillerden birinin kendi payı oranında yani ¼ pay oranında ödeme yapmayı istemesine rağmen
alacaklı bu ödemeyi kabul etmez ise borçtan kurtulacak, diğer kefiller ise borcun tamamından
(4/4’ünden) değil 3/4’ünden sorumlu olacaklardır.

8.3.Kefil Olma Ehliyeti Bakımından Kısıtlamalar
8.3.1.Anonim veya Limited Şirketin Başka Bir Ticaret Şirketine Kefil Olması
Kefil olacak şirketin ana sözleşmesinde (anonim şirketler için esas sözleşme, limited şirketler
için ise şirket sözleşmesi anlamına gelmektedir) kefalete ilişkin hiçbir ibare yok ise;
Kefil olacak şirketin, Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil ve ilan edilen ana sözleşmesinde (şirketin
tescil ve ilan edilmiş son güncel ana sözleşmesinin esas alınması gerekir) ve güncel imza
sirkülerinde şirketin kefil olması için getirilmiş özel bir kısıtlayıcı hüküm ya da özel bir
düzenleme bulunmaması ve/veya ana sözleşmede bu konulardaki yetkinin genel
kurula/müdürler kuruluna ya da şirketin başkaca bir yönetim organına bırakılmış olmaması
kayıt ve şartı ile anonim veya limited şirketin diğer bir ticaret şirketine kefil olmasının ticari
hayatın olağan akışı olarak kabul edilerek, başkaca ek bir kıstas ya da yönetim organı kararı
aranmaksızın işlem yapılabilir.
Kefil olacak şirketin ana sözleşmesinde (anonim şirketler için esas sözleşme, limited şirketler
için ise şirket sözleşmesi anlamına gelmektedir) kefalete ilişkin ibare var ise;
Şirket güncel ana sözleşmesinde ve/veya güncel imza sirkülerinde şirketin kefil olmasını
kısıtlayıcı bir ifade ya da kefil olunması için getirilmiş özel bir düzenleme var ise (imza
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sirkülerinde de kefil olunması için karar alınması vb gibi özel bir hüküm olup olmadığı da
mutlaka diğer işlemlerde olduğu şekilde incelenmelidir) mutlaka işlem özelinde HTS üzerinden
Hukuk Müşavirliği Danışmanlık Grubu’ndan görüş alınması gerekir.

8.3.2.Bir Limited Şirketin veya Anonim Şirketin, Gerçek Kişilerin veya
Gerçek Kişi Ticari İşletmelerinin Kredilerine Kefil Olması
Limited şirketler bakımından
Limited şirket güncel ana sözleşmesinde ve güncel imza sirkülerinde kefalete ilişkin hüküm
yok ise ve müdürler kurulu özel olarak açıkça yetkili kılınmamış ise, kararının limited şirketin
tüm ortakları tarafından imzalanmış ve noterden tasdik ettirilmiş olması gerekmektedir.
Alınacak genel kurul karar tarihinin sözleşmenin imza tarihi ile aynı günlü olması gerekir.
Müdürler kuruluna açıkça yetki verilmiş olması halinde, konu işlem özelinde HTS üzerinden
Hukuk Müşavirliği Danışmanlık Grubu’na yönlendirilmelidir.
Limited şirket ana sözleşmesinde ve/veya güncel imza sirkülerinde kefalete ilişkin hüküm var
ise, bu maddede özel bir sınırlama olup olmadığının incelenmesi gerektiğinden konu işlem
özelinde HTS üzerinden Hukuk Müşavirliği Danışmanlık Grubu’na yönlendirilmelidir.
Anonim şirketler bakımından;
Anonim şirket ana sözleşmede mutlaka kefalete ilişkin açık hüküm bulunması gerekir. Kefalete
ilişkin hüküm yok ise, ana sözleşme tadili yapılmalı (ana sözleşme tadili için genel kurul kararı
alınmalı ve bu karar Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan
edilmelidir) ve. ana sözleşmeye herhangi bir sınırlama olmaksızın kefil olunabileceğine dair bir
hüküm eklenmelidir. Ana sözleşmede ve/veya güncel imza sirkülerinde kefalete ilişkin hüküm
var ise, özel bir sınırlama olup olmadığının incelenmesi gerektiğinden ilgili işlem HTS
üzerinden Hukuk Müşavirliği Danışmanlık Grubu’na yönlendirilmelidir.
Anonim şirketler açısından müzakerelere katılma yasağı ile ilgili olarak
Anonim şirketler bakımından yönetim kurulu üyesi, kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle
veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece
dâhil) kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin
çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Müzakereye yasak nedeniyle katılmamanın
sebebi ve ilgili işlemler yönetim kurulu kararına yazılır. Bu çerçevede, Bankamızın anonim
şirket statüsündeki müşterilerinin yönetim kurulu üyelerinin ve yukarıda sayılan yakınlarının
kullanacağı krediler ya da bankamız nezdinde yapılacak diğer işlemler için anonim şirket
yönetim kurulu kararı talep edilmesi halinde, bu tip kararlarda sayılan düzenlemelere
uyulmasına ve ilgili üyenin imzasının kararda yer almamasına dikkat edilmelidir.
Payları Borsada İşlem Gören Halka Açık Şirketlerden Alınacak Kefaletler ile İlgili Olarak:
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8.3.3.Kollektif ve Komandit Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti Bakımından
Kısıtlamalar
Kollektif veya komandit şirketin, tüzel kişilerin veya gerçek kişilerin veyahut gerçek kişi ticari
işletmelerinin kredilerine kefil olması ile ilgili olarak;
Kollektif veya komandit şirketin, Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil ve ilan edilen ana
sözleşmesinde (şirketin tescil ve ilan edilmiş son güncel ana sözleşmesinin esas alınması
gerekir) ve güncel imza sirkülerinde şirketin kefil olması için getirilmiş özel bir kısıtlayıcı
hüküm ya da özel bir düzenleme bulunmaması kayıt ve şartı ile aşağıda metin örneği yer alan
ve Bankamıza ibraz edilmesi gereken ortaklar kurulu kararının şirketin tüm ortakları tarafından
oybirliği ile imzalanmış ve noterden tasdik ettirilmiş olması gerekmektedir. Alınacak ortaklar
kurulu karar tarihinin sözleşmenin imza tarihi ile aynı günlü olması gerekir.
Kollektif veya komandit şirketin, Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil ve ilan edilen ana
sözleşmesinde (şirketin tescil ve ilan edilmiş son güncel ana sözleşmesinin esas alınması
gerekir) ve güncel imza sirkülerinde şirketin kefil olmasına ilişkin kısıtlayıcı bir ifade ya da
kefil olunması için getirilmiş özel bir düzenleme var ise (imza sirkülerinde de kefil olunması
için karar alınması vb gibi özel bir hüküm olup olmadığı da mutlaka diğer işlemlerde olduğu
şekilde incelenmelidir) mutlaka ilgili işlem hakkında HTS üzerinden Hukuk Müşavirliği
Danışmanlık Grubu’ndan görüş alınması gerekir.

8.3.4.Kooperatiflerde Kefil Olma Ehliyeti Bakımından Kısıtlamalar
Konut Projeleri kapsamındaki uygulamalarda, Kooperatif Genel Kurulu için yeter üye sayısının
katılımı ile yapılacak Genel Kurul toplantısında katılım sağlayan üyelerinin oybirliği veya
kooperatif Genel Kurulu için yeter üye sayısının katılımı ile yapılacak Genel Kurul
toplantısında katılım sağlayan üyelerinin minimum 2/3’ünün kabul oyu ile karar alınması veya
kooperatif Genel Kurulu için yeter üye sayısının katılımı ile yapılacak Genel Kurul
toplantısında katılım sağlayan üyelerinin çoğunluk oyu ile karar alınması durumunda ilgili
Krediler Genel Müdür Yardımcısı/Koordinatör ve Perakende Bankacılık Genel Müdür
Yardımcısı ‘nın onayı (Katılım sağlayan üye sayısının 2/3’ünün kabul oyu koşulunun yerine
gelmesi durumunda onay alınmasına gerek olmaksızın) ile işlemler gerçekleştirilebilir.
Diğer Kooperatiflerin kefalet işlemlerinde ana sözleşmede özel bir düzenleme ya da kısıtlama
olmaması kayıt ve şartı ile ana sözleşmede kefalete ilişkin açık bir hüküm yok ise, ana sözleşme
tadili aranmasına gerek olmaksızın, Kooperatif Genel Kurulu’nda oybirliği ile kefalete ilişkin
açık yetkileri içeren karar alınması (bu kararın Ticaret Sicili nezdinde tescil ve ilanı gerekir)
ve daha sonrasında yönetim kurulu tarafından oybirliği ile karar alınması (kararın noter tasdikli
şekilde alınması gerekir) kaydı ile işlem yapılabilir.
Ana sözleşmede kefil olunmasına ilişkin açık yetki var ise, söz konusu yetkinin hiçbir
sınırlandırma içermemesi kayıt ve şartı ile oybirliği ile yönetim kurulu kararı (bu kararın noter
tasdikli olması gerekir) alınarak işlem yapılabilir. Ancak, ana sözleşmede işlemin yapılması
için öncelikle genel kurulun karar alma şartı aramış ise öncelikle genel kurulda oybirliği ile
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konuya ilişkin karar alınmalı (bu kararın Ticaret Sicili nezdinde tescil ve ilanı gerekir), daha
sonrasında yönetim kurulu kararı (kararın noter tasdikli şekilde alınması gerekir) alınmalıdır.

8.3.5.Vakıf ve Derneklerde Kefil Olma Ehliyeti Bakımından Kısıtlamalar
Türk Ticaret Kanunu’nun 16. maddesine göre, “amacına varmak için ticari bir işletme işleten
vakıflar, dernekler” tacir sayılmaktadır. Ancak, aynı maddede, “kamu yararına çalışan
dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar bir
ticari işletme işletseler dahi tacir sayılmazlar”. Bu nedenle kredilendirme işlemlerinde öncelikle
dernek ve vakıfların tacir olup olmadıklarının tespit edilmeleri gerekmektedir.
Gerek vakıf gerekse derneklerin hukuki düzenlemeleri sebebi ile kullandırılan bu tip kredilerin
kanuni takibe intikal etmesi halinde, mallarının haczinde veya ipoteğin paraya çevrilmesinde,
dolayısıyla alacağımızın tahsilinde sıkıntı yaşanabileceğinden tacir olmayan vakıf veya
derneklere kredi kullandırılmaz.
Tacir olan vakıflar ve dernekler bakımından ise, bunlar tacir statüsüne sahip olduğu için ticari
kredi kullandırılabilir.. Ancak, her durumda tacir olan vakıf/derneğin bir ticari şirket gibi
düşünülmemesi gerekir. Bunların da yine vakıf/derneklere özgü mevzuat sebebi ile bazı
mallarının haczinde de sıkıntı yaşanabilir. Bu hususun mutlaka kredinin tahsisinde dikkate
alınması gerekir.
Bu açıklamalar ve riskler değerlendirildikten sonra vakıflara/derneklere kredi kullandırılmasına
veya vakıfların/derneklerin kefaletinin teminat olarak alınmasına karar verilmesi halinde, kredi
kullandırılması için dernek tüzüğünde/vakıf senedinde herhangi bir sınırlama olmaksızın kredi
kullanılabileceğine dair açık hüküm olmalıdır.
Bu tip hükümler yok ise, dernek tüzüğünün/vakıf senedinin bu çerçevede tadil edilmesi gerekir.
Her durumda, dernekler/vakıflar tüzüklerinde/senetlerinde yazılı olan amaç ve konu ile sınırlı
olarak işlem yapabileceklerdir. Bu sebeple, kredi kullandırılması ve kefalet işleminin
dernek/vakıf tüzüğünde/senedinde yer alan amaç ve konular ile bağdaştığının tespit edilmesi
gereklidir.
Dernek tüzüğünde/vakıf senedinde açık hüküm olması ve işlemlerin dernek tüzüğünde/vakıf
senedinde yer alan amaç ve konu ile bağdaştığının tespit edilmesi halinde, kredi kullandırılması
ve kefalet işlemi için tüzükte/senette yazılı olan yetkilendirmeye uygun şekilde kararların
alınması gerekir. Örneğin, tüzükte/senette kredi kullandırılması veya kefalet için genel kurul
kararı alınması istenmiş ise ilgili işlem için bu kararın alınması gerekecektir. Tüzükte/senette
özel bir düzenleme yok ise, her bir kredi kullandırılması ve kefalet işlemi için mutlaka noter
tasdikli uygun içerikli bir yönetim kurulu kararı aranmalıdır.
Kredi kullandırılması ve kefalet alınması dışında kalan her kalan her türlü teminat işlemi için
(ipotek, rehin vb.) işlem özelinde HTS (Hukuk Talep Sistemi) aracılığıyla Hukuk Müşavirliği
Danışmanlık Grubu’ndan görüş alınması gerekir.
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Vakıf veya derneklere ait her türlü iktisadi işletme için ise; işlem özelinde Hukuk Müşavirliği
Danışmanlık Grubu’ndan görüş alınması gerekir.

8.4.Kefaletin Ortadan Kalkması
8.4.1.Kredi Riskinin Sona Ermesi
Herhangi bir kredi sözleşmesine istinaden kullandırılan kredilerden doğacak risk tamamen
tahsil ve tasfiye edilinceye kadar, müteselsil kefil durumundaki gerçek ve tüzel kişilerin
sorumluluğu devam eder. Ancak, kefaletin varlığı asıl borca bağımlı olduğundan asıl borç sona
erince kefalet borcu da sona erecektir.

8.4.2.Kefillikten Ayrılma
Sözleşmelerde kefil sıfatıyla imzası bulunan gerçek veya tüzel kişiler, noter aracılığı ile veya
yazılı bildirimle bankaya "Kefalet imzalarının bundan böyle veya ............ Tarihinden itibaren
hükümsüz olduğu" biçiminde ihtarda bulunabilirler. Bu ihtardan sonraki tarihlerde, kefalet
geçersiz olacağından, bu kefilin bulunduğu sözleşmeye istinaden yeni kredi kullandırılmaz.
Ayrıca anında ilgili tahsis mercii bilgilendirilerek iki ayrı duruma göre aşağıdaki aksiyonlar
alınır.
Aynı zamanda da, kredi teklifi yenilenerek, kefillikten ayrılan kişinin kefalet şartı çıkartılır ve
bu tarihten sonraki kullandırılacak krediler için, son onaylanan teklifte yer alan kefillerin yer
aldığı yeni sözleşmenin alınması gereklidir.
Müşteri ile ilgili yapılacak bildirimler ve diğer işlemlerin sorumluluğu ilgili müşteri
temsilcisindedir.

8.4.3.Kefillikten Dönme
Kredi teminatı olarak alınan kefilin/lerin, kefil olduğu borçlunun,
kefil olduğu tarihten sonra mali durumunun bozulması veya
kredi borçlusunun mali durumunun kefalet sırasında kefilin iyi niyetli varsaydığından çok daha
kötü olduğu ortaya çıkması
durumlarını ileri sürerek, bankamıza yazılı bildirimde bulunarak kefaletten dönmesi
mümkündür.
Kefil/lerden bu şekilde alınan her türlü bildiri, yazıların kesinlikle takip edilmesi, bu yazıların
ibrazı ile yukarıdaki “Kefillikten Dönme” maddesi uyarınca hareket edilmesi şarttır. Tereddüt
edilen durumlarda HTS üzerinden Hukuk Müşavirliği Danışmanlık Grubu’ndan görüş
alınmalıdır.
Gerçek Kişi Kefil İçin On Yıllık Kefalet Süresinin Sona Ermesi
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Bir gerçek kişi tarafından verilen her türlü kefalet, buna ilişkin sözleşmenin kurulmasından
başlayarak on yılın geçmesi ile birlikte kendiliğinden ortadan kalkar.
Bu kapsamda, kefillerinin gerçek kişi olduğu sözleşmelerde, on yıllık sürenin bitiminden iki yıl
öncesinde bu husus tespit edilmeli, yani sözleşme üzerindeki kefalet tarihinden 8 yıl sonra, en
fazla 9. yıldan bir gün önceye denk gelecek güne kadar, son tahsis şartları da dikkate alınarak
sözleşme tamamen yenilenmelidir (yeni sözleşme alınma kurallarının tamamı dikkate
alınarak).
Bahsedilen güne kadar sözleşme yenilemeyen müşteriler için;

8.5.Teminat Mektubu / Garantiler
Gerek yurt içi gerekse yurt dışı bankalarca verilecek teminat mektupları veya bir kişi tarafından
verilen garantörlükler kredi teminatı olarak alınabilir.
Banka tarafından alınmış ve kredinin teminatı olan banka teminat mektupları Mevzuat Birimi
tarafından, aşağıda belirtilen hususları ve mektup içeriğinde oluşabilecek olumsuzlukları
içerecek şekilde yazılı olarak ilgili şubesine ve ilgili tahsis birimine bildirilmelidir:
•

Teminata alınan mektubu düzenleyen bankadan teyit alındığı,

•

Dış İlişkiler Bölümü’nden onay alındığı,

•
Alınan teminat mektubunun müşterinin bankamızdan kullanacağı / kullandığı kredilerin
teminatı için olduğu,
•
Tutarının kullanılan / kullanılacak kredilerin faiz, kur farkı v.b. unsurları ile tüm riski
kapsayıp kapsamadığı,
•

Tüm riskleri kapsamış olsa dahi ödenebilecek üst tutarın ne olduğu,

•

Ne tür kredilerin teminatına sayılabileceği,

•

Vade şartı,

•

Ek süre şartı,

•

Tazmin şartı.

Bankaya gelen garantiler ile bankanın düzenlediği garanti ve kontgarantilerde Avrupa Birliği
Ülkeleri, A.B.D., Kanada ve İsviçre Hukuku geçerli olmalıdır, aksi halde ilgili tahsis mercii
(kredinin son onay mercii) veya üst mercilerin onayı ile işlem yapılır.
Özellikle konut projelerinde, henüz tamamlanmamış konutlarda alınıncaya kadar müteahhit
firmanın KPDGE Komitesinden onaylanmış şartlarda garantörlüğü/kefaleti alınarak kredi
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kullandırılabilir. Protokolde veya yapılan anlaşmada veya kredi tahsis şartında belirtilen süre
sonunda konu garantörlük yerine ipotek alınır ve kredi teminatı artık ipotek sayılır.
Teminata alınan banka teminat mektuplarının vadelerinin kredi vadesi ile uyumlu olması
esastır. Teminat olarak alınmış süreli teminat mektupları şube pazarlama yetkilileri ve
operasyon tarafından vade yönüyle takip edilir. Teminat mektubunun vadesinden önce ilgili
riskin giderilmesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde ya da vadede teminat mektubunun
yenilenmemesi halinde, vade bitiminden önce ilgili teminat mektuplarının tazmini talebinde
bulunulması gerekir.
Teminat mektubunun tamamının veya bir kısmının çözümü veya serbest bırakılması veya risk
düşümü talep edilebilir. Bu durumda “Teminat Çıkış/İade İşlemleri ile İlgili Genel Kurallar ve
Onay Merciileri” maddesine uygun olarak işlem yapılır.
Garantörlüğü/kefaleti alınan müteahhit firmaların, kredi tahsis şartındaki ipoteğin tam ve doğru
alınması ile “Teminat Çıkış/İade İşlemleri ile İlgili Genel Kurallar ve Onay Merciileri”
maddesine uygun olarak çıkış işlemi yapılır.
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Uygulamalar
1)

Kefil olabileceğiniz kişiler?

2)

Kefil iseniz dikkat edeceğiniz noktalar?
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Uygulama Soruları
1)

Kefillik şartları?

2)

Kefalet alınabilecek şahsi veya tüzel işletmeler?

3)

Kefalet şartları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kefalet karşılığı verilen kredilerde alınan kefillerin sorumlulukları, kefalet verilen
şahıs veya tüzel kişiliklerin sorumlulukları, kefalet şartları ve kefaletten caymak ile ilgili
bilgiler öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)
Kefil Kefalet Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüğü, asıl borçluya ait
borcun ödenmesi bakımından güvence vermesidir.
B)
kefilin yükümlülüğünün varlığı ve devamı asıl borçlunun ödemekle yükümlü
olduğu esas borca bağlıdır
C)
Kefil, Kefalet Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüğü, asıl borçluya ait
borcun ödenmesi bakımından güvence vermeye yönelik bir sözleşmeimzalayamaz.
D)
kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından
kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşme “kefalet sözleşmesidir”.
E)
Kefil, Kefalet Sözleşmesi ile birlikte asıl borçlunun esas borcunu yerine
getirmemesi yüzünden alacaklının uğradığı zararın giderilmesi için alacaklıya karşı borçtan
şahsen sorumlu olmayı üstlenmektedir.
2)

Kefaleti geçerli kılan şartlar nelerdir?

A)

kefaletin şekli

B)

kefil olma ehliyeti

C)

eşin rızası

D)

firmanın tüzel yapısı

E)

hepsi

3)

kefalet sözleşmesinde bulunmayan hüküm aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Kefil/kefillerin sözleşmeleri asaleten veya vekaleten imzaları

B)

Kefilin ismi veya ticari unvanı, adresi ticaret siciline tescil ve ilan edilmiş şekli

C)
Birden fazla kişinin kefil olması halinde, sözleşmenin son sayfasında kefiller
için ayrılmış alana, her bir kefilin, sorumlu olduğu azami miktarı yazılır
D)
Sözleşmelerde "kefil olunan miktar" bölümüne, aksine bir talep ve mutabakat
bulunmadığı takdirde, sözleşmenin tutarı
E)

Geçerli imza sirkülerine göre şirketi temsile yetkili kişilerin imzaları
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4)

Kefalet sözleşmelerinde eş muvafakatnamesi neden alınır?

A)

Bankalar kanunu uyarınca

B)

Ticaret kanunu uyarınca

C)

Borçlar kanunu uyarınca

D)

Amme kanunu uyarınca

E)

Hepsi

5)

Aşağıdakilerden hangisi adi kefalete örnektir?

A)

Borç ödenmediğinde önce kefile gidilir.

B)

Borç ödenmediğinde önce kefile sonra boçluya gidilir.

C)

Borç ödenmediğinde önce borçluya gidilir.

D)

Borç ödenmediğinde önce borçluya sonra kefile gidilir.

E)

hepsi

6)

Şirketler kefalet ehliyeti için ne yapmalıdır?

A)

İmza sirküsü çıkarmalı.

B)

Ana sözleşmesine koymalı

C)

Ortaklar kurulu kararı alınmalı

D)

Bankaların onayı alınmalı

E)

Şirket ortağının oluru alınmalı

7)
hangisidir?

Kefil olması için ana sözleşmesini düzenleyen şirketler aşağıdakilerden

A)

Ananim Şirket

B)

Limited şirket

C)

Kooperatif

D)

Kollektif Şirket

E)

Komandit şirket
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8)

Tacir olmayan vakıflar için kefalet şartı aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Tüzel kişiliğine kefalet verebilir yazmalı

B)

Kefalet kuruculara aittir

C)

Kefalet hiç bir suret ile veremez

D)

Kefillik verebilmek için mal varlıklarını rehin verebilmeli

E)

Vakıf tüzüğünde kefalet verebileceği yazmalı

9)

Kefaletin ortadan kalması aşağıdaki şartlardan hangisi değildir?

A)

Riskin sona ermesi

B)

Noter bildirimi ile kefalet sözleşmesi sona erer

C)

kefil olunan şahsın durumunun bozulması ile bankaya yapılan uyarı sonucu

D)

Gerçek Kişi Kefil İçin On Yıllık Kefalet Süresinin Sona Ermesi

E)

Borçlunun kefili kefaletlikten çıkarması

10)
Gerek yurt içi gerekse yurt dışı bankalarca verilecek teminat mektupları veya bir
kişi tarafından verilen garatörlükler kredi teminatı olarak alınabilir. Aşağıdaki maddelerden
hangisi bunu sağlamaz?
A)

Teminata sayılabilecek kredilerin tutarlarının doğruluğuna

B)
Alınan teminat mektubunun müşterinin bankamızdan kullanacağı / kullandığı
kredilerin teminatı için olduğu,
C)
Tutarının kullanılan / kullanılacak kredilerin faiz, kur farkı v.b. unsurları ile tüm
riski kapsayıp kapsamadığı
D)

Dış İlişkiler Bölümü’nden onay alındığı,

E)

Teminata alınan mektubu düzenleyen bankadan teyit alındığı,

Cevap Anahtarı:
1)c

2)e

3)a

4)b

5) d

6)b

7)c

8)e

9) e

10) a
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9. TEMİNAT OLARAK VERİLEBİLEN KAMBİYO SENETLERİ,
REHİN VE DEVİRLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Bu hafta teminat yapısında en çok görülen ve tercih de edilen ancak son dönemlerde
ödeme performansı ve dolandırıcılığa çok açık olması nedeniyle sorunlu hale dönüşebilen
kambiyo senetlerini inceleyeceğiz. Bunun yanında müşteri temlikleri ve alacağın devirleri de
teminatlar içinde gösterilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Senetler ve çekler arasında ne gibi ayrımlar var?

2)

Senetleri temeinata alırken ne gibi incelemeler yapılır?

3)

Temlik nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Çek ve senetlerin teminat Kontrol ve kambiyo senetleri Kambiyo senetlerinin detaylı
olarak verilmesi
ayrımı
incelenmesi
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Anahtar Kavramlar
•

Çek nedir?

•

Senet nedir?

•

Temlik Nedir?
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Giriş
Bu bölümde Teminat türlerinden finansman senedi, bono vesaik ve alacak devri konusu
işlenecektir.
Ticari senetlerin teminat (rehin) olarak alınması karşılığında açılan borçlu cari hesap şeklindeki
kredilerdir. Teminata alınacak senetlerin yapıları özel izleme konusudur. Bu senetler teminata
alınırken inceleme yapılır ve inceleme sonunda teminat olarak kabul edilir. Senetler bono ve
çek olarak 2 kısımda alınır.
Bunun dışında dış ticaret kredileri olarak teminata vesaik alınır. Firmanın aldığı veya
gönderdiği malın belgeleri ile karşı bankanın şartları doğrultusunda kredi kullandırılır
Kredi kullanan firmanın başka bir kişiden alacağına karşılık açılan kredi karşılı temlik
kredisidir.
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9.1.Kambiyo Senetleri (Ticari Senetler)
Tacir niteliği taşıyan gerçek ve tüzel kişiler arasında kullanılan bono/senet ve çek gibi Türk
Ticaret Kanunu’nun hükümlerine göre düzenlenen, özel şekle bağlı, sürüm yeteneği olan,
hamiline, görüldüğünde veya belli bir süre sonunda belli bir paranın kayıtsız şartsız ödenmesini
istemeye hak veren ticari senetlerdir ve değerli kağıtlardır.
Dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu uyarınca kıymetli evrak ya da kambiyo senedi denildiğinde
bono (emre yazılı senet) ve çekler anlaşılmaktadır.
Uygulamada rastlanılan ve tahsis şartında özellikle belirtilen, “Beyaz Çek” lerin teminata
alınması durumunda, sistemin bu evrakı teminat olarak sayılabilmesi ve bloke etmesi için konu
evrak bir senet mahiyetinde olarak değerlendirilip “protestosuz” kaydı ile senet giriş ekranından
girilmelidir. Vade tarihi gelmeden önce de takip edilerek gerekli işlemler yapılmalıdır.
Borçlunun kendi teminat deposu dışında, kredi tahsis şartında veya müşteri temsilcisinin
vereceği talimat doğrultusunda 3. Şahıslarında teminat deposu kredi borcuna karşılık
sayılabilecekse,
bunu
sisteme
Mevduat>Depo
Sahipliği>Tanım
menüsünden,
3.ŞAHISLARDAN TEMİNATA ALINAN ÇEK SENET İLE İLGİLİ TALİMAT (KEFİL
İÇİN) ve/veya 3.ŞAHISLARDAN TEMİNATA ALINAN ÇEK SENET İLE İLGİLİ
TALİMAT (KEFİL OLMAYANLAR İÇİN) alınarak yapılır.
Teminata alınacak senet ve kredi borcuna karşılık alınan çeklerin, kredi borçlusunun direkt veya
dolaylı olarak ortaklık veya hatır ilişkisi içinde olmadığı üçüncü kişilere sattığı mal veya hizmet
karşılığında aldığı senetler olmalıdır. Bu tür senetlerin kredinin teminatına alınması sırasında,
keşidecilerine özellikle dikkat edilir. Firmanın ortağı veya iştiraki olan şahıs veya firmalar ile,
bunların direkt veya dolaylı olarak sahip oldukları firmaların keşide ettiği senetler ve avans
niteliğindeki bağlantı senetleri teminata alınmaz. Buna ilaveten Genel Kredi Sözleşmesi üzerine
imzaları alınan şahıs ve kuruluşların borçlu olduğu çek ve senetler kredi teminatına alınmaz
(Tahsis koşulu gereği alınan finansman çeki ve finansman senedi hariçtir).
Kredi borcuna karşılık olarak alınacak çeklerde ve teminata alınan senetlerde lehtarın cirosunun
ciro silsilesinde ilk olması ve ciro silsilesinin düzenli olması gerekmektedir. Senedin arkasında
lehtar gerçek kişi ise ad-soyadı ve imzasının, tüzel kişi ise şirket unvanı altında yetkili
imzalarının olup olmadığı ve imzaların doğruluğu imza sirküleri ile karşılaştırılarak kontrol
edilmelidir.

9.1.1.Bono (Emre Yazılı Senetler)
Bono, üzerinde yazılı belirli bir tutarda paranın, senet lehtarına ya da onun emrine kayıtsız
şartsız ödeneceğine dair taahhüdü içeren bir kambiyo senedidir.
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Emre yazılı senetlerde (bono) iki kişi vardır; senedi düzenleyen ve lehine senet düzenlenmiş
olan kimse. Keşideci hem senedi düzenleyen, hem de borcu ödeyeceğini vaat eden kimsedir.
Başka bir deyişle, hem keşideci, hem de muhataptır.
Emre yazılı senette bulunması gereken mecburi unsurlardan birisi eksik olduğu takdirde, senet
emre yazılı senet (bono) olma niteliğini kaybeder. Böyle bir senet adi senet mahiyetinde sayılır.
Alınan senetlerin, müşteri tarafından doldurulan SENET TEVDİAT BORDROSU ile müşteri
temsilcisi tarafından müşteriden teslim alınır ve “teminata uygundur” ibaresi paraflandıktan
sonra operasyona iletir.
Gerçek müşteri senedi karşılığı kullandırılacak kredilerde senet istihbaratlarının yapılması,
teminata alınan senetlerin gerçek ticari ilişkiden kaynaklanması, makbuz niteliği taşıyan
senetlerin teminata alınmaması gibi hususlar Şube Müdürü’nün sorumluluğundadır.

9.1.1.1.Emre Yazılı Senette Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar
•

Bono veya "Emre Muharrer Senet" kelimesi: Senet metninde "bono" ve "emre muharrer
senet" kelimesi ve senet Türkçeden başka bir dilde yazılmışsa, o dilde bono karşılığı
kullanılan kelimenin bulunması gerekir.

•

Belirli Bir Bedeli Kayıtsız Şartsız Ödeme Taahhüdü: Borçlanılan tutarın, bono üzerinde
açıkça belirtilmesi gerekir.

•

Lehtarın İsmi: Bono tam olarak kimin emrine ödenecek ise, onun ad ve soyadını
taşımalıdır. Lehtar eğer tüzel kişi ise unvanı yazılmalıdır.

•

Düzenleyenin İmzası: Keşidecinin el yazısıyla atılmış imzasının senedin ön yüzünde ve
senet metninin altında bulunması gereklidir (Tüzel kişilerde, şirketi temsil ve ilzama
yetkili imza ya da imzalar).

•

Tanzim (Düzenleme) Tarihi: Senet üzerinde tanzim tarihinin bulunması gerekir. Tanzim
tarihi belirtilmemişse o senet kambiyo senedi olma niteliğini yitirir.

•

Tanzim (Düzenleme) Yeri: Bonoda tanzim yerinin belirtilmesi zorunlu unsurlardandır.
Tanzim yeri ayrıca belirtilmemişse, bonoda esas borçlunun adının yanında yazılı olan
yer düzenleme yeri sayılır. Bu da belirtilmemişse, kambiyo senedi geçerli değildir.

•

Ödeme Yeri: Bonoda ödeme yeri belirtilmelidir. Ödeme yeri açıkça belirtilmemişse,
düzenleme yeri ödeme yeri sayılır. Düzenleme yerinin de bulunmaması halinde,
keşidecinin adının yanında yazılı yer ödeme yeri sayılır. Her üçü de yoksa, senet
kambiyo senedi olma niteliğini yitirir.
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9.1.1.2.Emre Yazılı Senette Bulunması Zorunlu Olmayan Unsurlar
Vade: Senette borcun ne zaman ödeneceği de belirtilmelidir. Ancak vade, yukarıda belirtilenler
gibi zorunlu bir şekil şartı değildir. Diğer bir ifadeyle senette vade belirtilmemişse, bu durum
senedin geçerliliğini etkilemez. Vadesi gösterilmeyen bir bono, görüldüğünde ödenecek bir
bono sayılır.

9.1.1.3.Senetlerde Zaman Aşımı
Senetlerde senedi kabul edecek olana karşı açılacak bütün davalar 3 yıl geçmesiyle zaman
aşımına uğrar. Zaman aşımının hesabı ise vade gününden itibaren yapılır.

9.1.1.4.Teminata Alınacak Senet Borçlularının Tahsil Kabiliyetlerinin
İncelenmesi
Senet borçlusunun,
•

Son üç yıl içerisinde karşılıksız çek ve protestolara muhatap olmuş ve düzeltme hakkı
kullanılmamış çek veya çeklerinin, protestosu kaldırılmamış senet veya senetlerinin
olması,

•

Son üç yıl içinde sorunlu bireysel kredi kayıtlarına yansımış olmaları,

•

Diğer olumsuz memzuç kayıtlarının olması,

Durumunda bu kişilere ait senetler teminata alınmaz. Bu konu ile ilgili yapılan istihbarata ilişkin
her türlü sorumluluk başta şube müdürü olmak üzere ilgili şube pazarlama yetkililerine aittir.

9.1.1.5.Senet Teminat Depoların Konsantrasyon Kuralı
Teminata alınan senetlerin toplamından oluşan teminat depolarında bulunan senetlerle ilgili,
borçlu bazında bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Bunlar;
Teminat deposunu oluşturan senetlerin konsantrasyon oranı (bir grup ya da tek bir şahsa ait
olan çek toplamı) %15’i geçmemelidir, %15 i geçmesi durumunda, ilgili tahsis mercii onayı
alınarak işlem yapılabilir.
Kredi tahsis şartında farklı bir konsantrasyon oranı/kuralı veya belirli keşideciler var ise,
yukarıdaki genel kurallar haricinde bu tahsis şartı uygulanır, uymayan durumlarda ilgili tahsis
mercii onayı alınarak işlem yapılabilir.
Riskin 50,000 TL ve altında olması halinde %15’lik senet konsantrasyonu oranı geçerli
değildir.
İşletme Bankacılığı (MIKRO) ve Ticari Segmenti (OBİ) müşteriler için konsantrasyon oranı
%10 dur.
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Konsantrasyon kontrolü ile ilgili her türlü sorumluluk başta Şube Müdürü olmak üzere ilgili
müşteri temsilcisindedir.

9.1.2.Kredi Borcuna Karşılık Alınan Çekler
9.1.2.1.Genel Hususlar
Üzerinde yazılı meblağın belirli bir kişiye ya da çek hamiline ödenmesi konusunda bir bankaya
hitaben yazılan para yerine geçebilen kıymetli evrak niteliğini haiz bir ödeme aracıdır.
Çekte, çeki düzenleyen kişi (keşideci) gerçek veya tüzel kişi, çek tutarı kendisine ödenecek
kimse (lehtar), çek tutarını ödeyecek olan banka (muhatap) olmak üzere üç taraf vardır.
Çekte Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar;
•

Çek yaprağında “çek” kelimesi,

•

Kayıtsız şartsız muayyen bir bedelin ödenmesi için havale,

•

Ödenecek tutar (yazı ve rakamla yazılır, eğer yazı ve rakam tutarında fark varsa, yazı ile
olan muteberdir),

•

Muhatap banka ya da özel finans kurumunun ticaret unvanı,

•

Ödeme yeri (açıkça belirtilmemişse muhatabın adı ve soyadı yanında gösterilen yer),

•

Keşide yeri (keşide yeri yazılı değilse ödeme yerinde düzenlenmiş sayılır, keşide yeri
kısaltma olmaksızın açık ve anlaşılır yazılmalıdır. Örneğin Ç.kale değil, Çanakkale
yazılmalıdır.)

•

Keşide tarihi,

•

Çeki düzenleyenin adı, unvanı, imzası,

olup ayrıca, 5941 sayılı Yeni Çek Kanunu uyarınca yeni basılacak çekler üzerinde çekin
basıldığı tarih de yer almalıdır.
5941 sayılı Yeni Çek Kanunu uyarınca; Tacir, Tacir Hamiline, Tacir Olmayan, Tacir Olmayan
Hamiline olmak üzere dört farklı çek tipi vardır. Ayrıca, bankalar, hamiline çek defteri
yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenlendiğini tespit etmeleri hâlinde, mevcut delilleriyle
birlikte durumu, tespit tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Cumhuriyet başsavcılığına ve
Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmekle yükümlü olduklarından, bu durumun tespiti halinde Çek
Senet İşlemleri Birimi ile iletişime geçilmelidir.
Bankamızca kredi borcuna karşılık alınan çeklerin yasal şekil şartlara uygunluğu, ödenmemesi,
ilgili mahkeme kararı vs. gibi bankacılık işlemleri operasyon ekiplerince takip ve kontrol
edilerek, teminat depolarında sürekli geçerli ve uygun çeklerin bulunması sağlanmalıdır.
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9.1.2.2.Çek Teminat Depoların Konsantrasyon Kuralı
Kredi borcuna karşılık alınacak çeklerin toplamından oluşan çek teminat depolarında bulunan
çeklerle ilgili, keşideci bazında bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Bunlar;
Teminat deposunu oluşturan çeklerin konsantrasyon oranı (bir grup ya da tek bir şahsa ait olan
çek toplamı) %15’i geçmemelidir, %15 i geçmesi durumunda, ilgili tahsis mercii onayı alınarak
işlem yapılabilir.
Kredi tahsis şartında farklı bir konsantrasyon oranı/kuralı veya belirli keşideciler var ise,
yukarıdaki genel kurallar haricinde bu tahsis şartı uygulanır, uymayan durumlarda ilgili tahsis
mercii onayı alınarak işlem yapılır.
Riskin 50,000 TL ve altında olması halinde %15’lik çek konsantrasyonu oranı uygulanmaz.
İşletme Bankacılığı (MIKRO) ve Ticari Segmenti (OBİ) müşteriler için konsantrasyon kuralı
yoktur.
Bu konu ile ilgili yapılan hesaplamalara ilişkin her türlü sorumluluk başta Şube Müdürü olmak
üzere ilgili müşteri temsilcisindedir.

9.1.2.3.Teminat Deposundaki Çeklerde Vade Kuralı
Kredi borcuna karşılık alınan çeklerin vadesi, kredi vadesinde sonra maksimum 90 günü
geçmemelidir (kredi vadesi+90gün). Kredi vadesinden önce olan çeklerin takastan ödenen
bedelleri ise sistem tarafından otomatik krediye mahsup edilir.

9.1.2.4.Kredi Borcuna Karşılık Alınacak Çeklerin Değerlemesi (Çek
Skorlama)
Bankaya kredi borcuna karşılık alınacak çekler; çek keşidecileri ve banka politika kuralları
doğrultusunda skorlamadan/değerlemeden geçirilir ve bu kapsamda sistem tarafından
hesaplanan oranın değeri tutarında teminat olarak kabul edilir.
Sistem/Model iki ayrı temel kriter ile çalışır;
•

Keşideci bazında hesaplanan Çek Tahsil Oranı (çekin teminat değerini belirler)

•

Banka politika kuralları sonucunda çekin teminat olarak alınıp alınmayacağı sonucudur.

Alınan çekler,
Banka kayıtlarına girdiği an itibari ile skorlamadan geçerek değerleri belirlenir ve teminat
olarak alınacak tutar, sistemde ki “Teminat Sayılan Çek TL Toplamı” bilgisidir.
Şek senet araştırması girişinden sonra (süreçleri tıkamam sebebi ile çek adet yoğunluğu dikkate
alınarak bu karar verilmiştir) gün sonunda çalışır ve çeklerin teminat sayılan değerleri bir gün
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sonra sistemde gözlemlenebilir. Bu kapsamda teminat olarak alınacak tutar “Teminat Sayılan
Çek TL Toplamı + Henüz Skorlanmamış Bordrolar” toplamıdır. Sistem tarafından çıkarılan bu
değerle, kredi tahsis şartına göre hesaplanırken aşağıdaki kurallar uygulanır.

9.1.2.5.Keşideci Bazında Belirlenen Değerleme Kriterlerine Göre Çek Tahsil
Oranının Hesaplanması
Alınan çekin keşidecisinin, gerek banka içi gerek banka dışı davranışlarının, değerleme
kriterlerine göre yapılan çeşitli analitik çalışmalar sonucu sistem tarafından otomatik
hesaplanarak bulunan oranıdır.
Bu oranı %50 nin altında olanların teminat değeri “0” olarak kabul edilir. İstisnai olarak bu
oran, aşağıdaki şartlar doğrultusunda şube müdürü tarafından değiştirilebilir. Konu ile ilgili tüm
sorumluluk şube müdüründedir.
Bu şartlar;
Ø Tahsil oranı % 80’in üzerinde hesaplanan teminat çeklerinde % 100 e kadar kadar
Ø Tahsil oranı % 80’in altında hesaplanan teminat çeklerinde ise en fazla % 80 e kadar
Çıkartabilir.
Değerini değiştirdiği, değiştirmek istediği her çek için
Ø Ciranta hakkında olumlu görüş/istihbarat,
Ø Keşidecinin skoru Operasyonel nedenler ile düşük çıkması,
Ø Keşideci bankanın yüksek tutarlı mevduat müşterisi olması,
Ø Keşidecinin bankada yüksek tutarlı teminatları olması,
Ø Keşideciye ait diğer çeklerin teminata sayılan değerlerinin yüksek olması,
Açıklamaları ve geçerli sebeplerini belirtmek zorundadır.

9.1.2.6.Politika Kurallarına Göre Çekin Teminata Alınıp Alınmaması Kararı
Bankalarca kredi borcuna karşılık alınacak çeklerle ilgili olarak kurallar belirlenmiş olup,
aşağıda belirtilmiştir. Bu kapsamda olan çeklerin değeri “0” olarak alınır. Bu durumun istisnası
yoktur, yani şube müdürü tarafından değeri değiştirilemez.
Ø Keşidecinin mahkeme yasaklısı olması,
Ø Bankamızda herhangi bir krediden açık kanuni takip kaydının olması,
Ø KKB’de son 3 yıl açık KT kaydının 50TL ve üzeri tutulması,
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Ø Behavioural score çıkan firmalarda kırmızı rengin kabul edilmemesi,
Ø Sınıflama notunun 2 olması,
Ø Memzuçta son 1 yıl 500 TL üzerinde tazmin kaydının olması,
Ø Keşideci depo sahibinin grup firmasıdır,
Ø Keşideci depo sahibinin grup firmasının ortağıdır,
Ø Keşideci depo sahibinin ortağıdır,
Ø Depo sahibi keşidecinin ortağıdır,
Ø Depo sahibi keşidecinin grup firmasının ortağıdır,

9.1.2.7.İskonto İştira Kredisinde Alınacak/Hesaplanan Çek Değerleri
Iskonto edilerek kullandırılacak krediler için alınan çeklerin sisteme girişi yapılırken, ekranda
yer alan “Iskonto İştira Bordrosu” bilgisi işaretlenir.
Şube, bordro onaydan sonra yukarıda anlatılan kurallar doğrultusunda konu çekler skor
lamadan geçer ve her bir çekin teminat oranı sistem tarafından hesaplanır. Hesaplanan değer;
Ø Müşterinin son teklifinin onay mercii, Kredi Bölgesi veya Genel Müdürlük olması
durumunda çeklerin nominal değeri,
Ø Müşterinin son teklifinin onay mercii “Şube“ olması durumunda çeklerin skoring
sonucu hesaplanan “teminat sayılan değeri”
olarak alınır. Hesaplanan bu tutar “Müşteri Kredi Bilgileri” ekranı “Teminat Bilgileri” tabı
“Depo Teminatlar” alanında yer alan “İİK Teminat Sayılan Çekler “ kolonuna yansır. Diğer bir
ifadeyle, şube yetkisinde kullandırılacak” Iskonto/İştira Kredileri” için alınacak değer/tutar,
çeklerin skor lamadan sonraki tutar iken, Kredi Bölge veya Genel Müdürlük yetkili kredilerde
çeklerin nominal değeridir.
Her iki şekilde de kullandırılan krediler için, konu çeklerin vadelerinde ödenmemesi durumu
operasyon tarafından kontrol edilerek olası farklılıklar/açıklar kaydedilir.

9.2.1.8.Çek ve Senetlerinin İadesi, Teminat Çözümü ve Tahsili
Teminata alınan çeklerin takastan tahsil olması ile bedel, müşterinin çek karşılığı “Nakit Kredi
TL” paketindeki risklerine sistemden otomatik mahsup edilir.
Teminata alınan ve bedeli ödenen senet bedellerinin krediye mahsup edilmesi esastır.
Ödenmemesi durumu operasyon tarafından takip edilerek, olası teminat farklılıkları sisteme
kaydedilir. Teminat olan çek ve senet depolarındaki hareketlerle ilgili diğer işlemler “Teminat
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Çıkış/İade İşlemleri ile İlgili Genel Kurallar ve Onay Mercileri” maddesine uygun olarak
yapılır.

9.2.Finansman Çeki / Finansman Senedi
Müşterilerin bankaya olan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri ve kredilerin tasfiye
edilmeleri durumunda bedelinin müşteriden tahsil edilerek krediye mahsup etmek için kredi
borcuna karşılık alınan finansman çeki veya senedinin, kanuni şekil şartlarına uygunluğu şarttır.
Kredi tahsis koşulunda teminata alınmasının özel olarak belirtildiği durumlarda, teminata alınan
senet veya çekin borçlusu/keşidecisi, lehtarı, varsa cirantaları ve keşide tarihinin tahsis
koşuluna uygunluğu esastır.
Finansman çeki ve senetlerinin, tahsis koşulunda belirtilen marja ilaveten, vadeye göre kur
artışlarını, oluşacak faizleri de karşılayacak miktarda düzenlenmiş olmasına özellikle dikkat
edilir.
Senet metninin son cümlesinin bitimine senedin düzenleme tarihinin (tanzim tarihi) yazılması
şekil şartı olarak esastır.
Finansman senetlerinde tüzel kişi borçlu ve kefiller için Vergi Kimlik Numarası (VKN),
yabancı kimlik numarası bulunan yabancı uyruklu borçlu ve kefiller için “Yabancı Kimlik
Numarası” ve gerçek kişi borçlu ve kefiller için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
(TCKN) yer alması yasal zorunluluk olmamakla birlikte, taraflara ulaşmada kolaylık sağlaması
açısından önemlidir.
Finansman Senetlerine kefil sıfatı ile kefalet imzası alınacak işlemlerde; kefilin sorumlu olduğu
azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda bu iradesini kendi el yazısı
ile belirtmesi şarttır. Belirtilen hususları el yazısı ile belirtme zorunluluğu tüzel kişiler adına
imza atan yetkililer için de geçerli olacaktır (Bu husus avalistler için de geçerlidir).
Finansman senetlerinde gerçek kişi kefil/ler var ise;
Kefilin/lerin medeni durumu sorulur,
Cevap “bekâr” ise, Kimlik Paylaşım Sisteminden (KPS) tespit/teyit edilir,
Müşteri beyanı ve/veya KPS den yapılan tespit sonucu kefil evli ise,
Kefil ve eşinin nüfus cüzdanlarından eş oldukları tespit edilir,
Finansman senedinin imzalanmasından önce kefilin eşinin yazılı muvafakatinin Finansman
Senedi İçin-Kefilin Eşinden Alınması Gerekli Muvafakatname” alınır. Eş, okuma yazma
bilmiyorsa konu muvafakatname noter huzurunda alınır.
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Borçlu gerçek kişi ise, kefilde borçlunun eşi ise, yani borçlu ile kefil evli ise, eş
muvafakatnamesi alınmasına gerek yoktur.
Eşler yani karı koca birlikte 3. Şahıslara (gerçek veya tüzel) kefil oluyorlarsa, her iki eşten de
ayrıca muvafakatname alınması gereklidir.
Muvafakatname ve eş oldukları tespit edilen nüfus cüzdanı örnekleri (veya vukuatlı nüfus kayıt
örneği) finansman senedinin ayrılmaz bir parçası olup belgelerin bu şekilde sisteme
tanımlanması ve muhafaza edilmesi şarttır.
Kalite Yönetim Sistemi’nde mevcut Finansman Senedi Metin Örneği ’nde bulunan
“V.D./TC.No'su “ sahasına tüzel kişi borçlu ve kefiller için VKN, yabancı kimlik numarası
bulunan yabancı uyruklu borçlu ve kefiller için “Yabancı Kimlik Numarası”, gerçek kişi borçlu
ve kefiller için TCKN yazılması uygun olacaktır.
“Teminat Çıkış/İade İşlemleri ile İlgili Genel Kurallar ve Onay Mercileri” maddesine uygun
olarak işlem yapılır.

9.3.Sevk Vesaiki
Sevk vesaiki, ihraç edilen malların bir yerden başka bir yere taşınması ve gönderilene teslimi
ile ilgili olarak düzenlenen belgelerdir.
İhracat vesaikinin teminat oluşturma özelliği incelenirken deniz taşımacılığı ile diğer
taşımacılık türleri arasındaki farklılık göz önünde tutulmalıdır. Deniz taşımacılığında
düzenlenen konşimento (bill of lading) bir kıymetli evrak niteliği taşır. Bu özelliği nedeniyle
konşimento, taşınan malın mülkiyetini temsil eder ve nama ve emre düzenlenebileceği gibi
hamiline de düzenlenebilir. Konşimento, taşıma sözleşmesinin yapıldığını ispatlayan, eşyanın
taşıyan tarafından teslim alındığını veya gemiye yüklendiğini gösteren ve taşıyanın eşyayı
ancak onun ibrazı karşılığında teslimle yükümlü olduğu senettir. Ayrıca, konşimentonun
elektronik ortamda düzenlenmesi artık mümkündür, buna göre, konşimento güvenli elektronik
imza ile imzalanarak düzenlenebilir.
Emre düzenlenen konşimentolar ciro ve teslim yoluyla malın mülkiyetinin de devredilmesine
imkan sağlarlar. Bu sebeple teminata alınacak ihracat vesaikinde deniz taşımacılığı türünde
düzenlenen vesaik tercih edilmelidir Ancak, kara, hava ve demiryolu taşımacılığında
düzenlenen nakliyeci makbuzu (Forwarder's Certificate of Receipt), hava konşimentosu
(Airway Bill) ve hamule senedi (Rail Consignment Note) gibi belgeler genellikle kıymetli evrak
niteliği taşımasalar da teminata alınabilirler. Uygulamada bu belgeler yalnızca nama
düzenlenmekte ve bu nedenle ciro ve teslim yoluyla tedavül etmemektedirler.
Navlun sözleşmesine, konşimentoya ve sair taşıma senetlerine eklenen sorumsuzluk klozlarına
özel olarak dikkat edilmesi gerekmektedir. Buna göre, bazı borç ve sorumlulukların doğrudan
veya dolaylı olarak kısmen veya tamamen kısıtlanması ve devre dışı bırakılması mümkün
değildir. Bu hususa aykırı olarak getirilen tüm klozlar geçersiz sayılacaktır. Her ne suretle
olursa olsun, Bankamız nezdindeki navlun sözleşmesi, konşimento ve sair taşıma senedinde
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sorumsuzluk klozunun olup olmadığının kontrol edilmesi ve bu klozların olması halinde,
geçerliliğinin teyidi için Hukuk Müşavirliği Danışmanlık Grubu ile temas kurulması
gerekmektedir.
Konşimentolar (Marine Bill of Lading) aşağıdaki unsurları ihtiva eder:
Ø Yükletenin beyanına uygun olarak gemiye yüklenen veya yüklenmek üzere teslim alınan
eşyanın genel olarak cinsini, tanınması için zorunlu olan işaretlerini, gerektiğinde tehlikeli
eşya niteliğinde olup olmadığı hakkında açık bir bilgiyi, koli veya parça sayısı ile ağırlığını
veya başka suretle ifade edilen miktarını;
Ø Eşyanın haricen belli olan hâl ve durumunu;
Ø Taşıyanın adı ve soyadını veya ticaret unvanını ve işletme merkezini;
Ø Kaptanın adı ve soyadını;
Ø Geminin adını ve tabiiyetini;
Ø Yükletenin adı ve soyadını veya ticaret unvanını;
Ø Yükleten tarafından bildirilmişse, gönderilenin adı ve soyadını veya ticaret unvanını;
Ø Navlun sözleşmesine göre yükleme limanını ve taşıyanın eşyayı yükleme limanında teslim
aldığı tarihi;
Ø Navlun sözleşmesine göre boşaltma limanını veya buna ilişkin talimat alınacak yeri;
Ø Konşimentonun düzenlendiği yer ve tarihi;
Ø Taşıyan veya onu temsilen hareket eden kişinin imzasını;
Ø Navlunun gönderilen tarafından ödeneceğine dair kayıtları, ödenecekse bunun miktarını;
Ø Navlun sözleşmesinde açıkça kararlaştırılmışsa, eşyanın boşaltma limanında teslim
olunacağı tarih ve süreyi;
Ø Sorumluluk sınırlarını genişleten her şartı;
Ø Taraflarca uygun görülen diğer kayıtlar.
İhracat ve transit ticaret vesaikinin teminata alınabilmesi için öncelikle vesaikin bankamız
aracılığı ile muhabire gönderilmesi şart olup, operasyon İhracat Biriminden onay alınması
gerekir. Türü ne olursa olsun kredi (TL veya döviz kredisi, ihracat hazırlık veya vesaik karşılığı
kredi) kullandırım şartları içerisinde ihracat ve transit ticaret vesaikinin teminata alınması
öngörülmüş ise vesaikin gerçek anlamda bir teminat oluşturması için aşağıda belirtilen
hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:
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Ø Deniz taşımacılığında konşimentonun banka emrine düzenlenmiş olması, "order to xbank
A.Ş. ...... Şubesi" ve muhabir bankaya “Please deliver to the order of ............ (muhabir
banka) ............ value for collection” (Şube kaşesi ve yetkili imzalar) şeklinde tam ciro
yapılarak gönderilmelidir. Diğer taşımacılık türlerinde ise taşıma belgeleri vesaikinin
göndereceğimiz muhabir banka adına düzenlenmesi gerekir.
Ø Malların dış görünüş itibariyle kusursuz olarak teslim alındığını gösteren "Clean" kaydı
bulunmalıdır.
Ø Orijinal nüshalardan her birinin malın teslimine imkân vermesi nedeniyle tüm orijinal
nüshaların bir arada teslim edilmesi gerekmektedir.
Ø Taşıma evrakı geçkin (bayat) olmamalıdır.
Ø Vesaik, Türk Ticaret Kanunu ve Milletlerarası Ticaret Odası broşürüne uygun olmalıdır.
İhracatçı/transit tacir, ihracat/transit ticaret vesaikini bankamıza ibraz ederken, Taahhütname
düzenlenmek suretiyle taşıma belgesi bankamız lehine rehin edilmeli ve ihracatçı/transit tacir,
taşıma acentasına, nakliyeciye veya donatana karşı her türlü talep ve dava hakkını bankamıza
devir edebilmelidir.
Kapatılmış Gümrük Beyannamesinin bir sureti ihracat vesaiki ile birlikte bankamıza ibraz
edilmelidir. İbraz edilmemesi halinde sorumluluk şube müdürüne aittir. Şube müdürü, GB
(gümrük beyannamesi)’nin gümrük idarelerince kapatılmış nüshası olmaksızın ibraz edilen
vesaikin teminata sayılması taleplerini uygun buluyorsa, müşteri talimatının üzerine “GB’nin
Gümrük İdaresince kapatılmış nüshası olmaksızın teminata alınması uygundur” notunu şerh
ederek onaylar. Şube müdürü onayı olan ihracat vesaikine ilişkin GB farklılığı yaratılmayacak
ve GB başkaca onay aranmaksızın teminata sayılacaktır. Transit ticaret kapsamında vesaikin
teminata alınması durumunda TR kodlu gümrük beyannamesinin aranması yeterlidir.
Yukarıda belirtilen koşulları sağlayan vesaik teminata alınarak sisteme teminat olarak
tanımlanır.
Mal mukabili ihracat işlemlerine ilişkin vesaik ve müşteri kabullü kabul kredili vesaik / mal
mukabili ihracat vesaiki teminata alınmaz. Ancak istisnai olarak kredi tahsisinde teminat şart
detayında belirtilmesi durumunda teminat olarak sayılabilir.
Sevk vesaiki teminat alınarak kullandırılan kredilerde, alınan vesaik, herhangi bir sebeple tahsis
koşuluna uymuyor ve/veya Şube Müdürü’ nün GB’nin kapatılmış nüshası olmamasından dolayı
teminat sayılabileceğine dair onayını içermiyor ise, sisteme tanımlama sırasında ihracat
deposunda teminat olarak sayılmaz. Ancak muhabir bankaya gönderilirken veya bedeli
bankamız hesaplarına alacak geçildiğinde teminat gibi hareket edilebilir.
Kredi teminatına alınan ihracat vesaikinin tahsil olan bedelleri müşteri hesaplarına alacak
kaydedilerek kredi borcuna mahsup edilir. Ancak vesaik bedelinin müşterinin serbest
kullanımına bırakılması veya muhabir tarafından bilabedel vesaik teslimi yetkisinin istenmesi
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işlemlerinin sonuçlandırılması “Teminat Çıkış/İade İşlemleri ile İlgili Genel Kurallar ve Onay
Merciileri” maddesine uygun olarak yapılır.
Kabul kredili veya vadeli ihracat işlemleri dışında teminata alınan ihracat vesaiki, muhabire
gönderildiği tarihten 3 ay sonra teminat olarak sayılmaz, ancak bedellerin bankamız kayıtlarına
alacak geçmesi ile tutar teminat niteliğine dönüşür. Müşterinin serbest kullanımına bırakılması
ise yukarıdaki şartlara tabidir.
Sevk vesaiki karşılığı kullandırılan kredilerin teminatına alınacak vesaik, operasyon tarafından
incelenir. Yukarıdaki şartlar doğrultusunda teminat niteliğine sahip olmadığı tespit edilen ve
Şube Müdürü onayı olmayan vesaik, ihracat deposunda teminat olarak sayılmaz. Ancak
muhabir bankaya gönderilirken ve bedeli geldiğinde teminat olarak kabul edilir. Vesaik
bedelinin müşterinin serbest kullanımına bırakılması ise yukarıdaki şartlara tabidir.

9.4.Alacakların Devri
Kredilerin güvencelerini teşkil etmek üzere alınan teminat türlerinden birisi olan alacak devri,
alacaklının, borçlunun rızasını aramaksızın, alacağını üçüncü bir kişiye devir edebilmesi ve bu
alacağın devri ile birlikte, alacaklının alacağının devir alana geçmesidir. Alacağı devir eden,
artık borcun ifasını isteyemez, bu hak yeni alacaklınındır.
Alacak, devredenle devralan arasında yapılan yazılı bir sözleşme ile devir edilir.
Alacağın başkasına devir edilebilmesi için, yasa veya sözleşme hükümlerine veya işin niteliğine
göre alacağın devredilmesinin yasaklanmamış olması gereklidir.
Alacağın devrinin hüküm ifade edebilmesi için, devir edenin bu alacak üzerinde tasarruf
yetkisine sahip bulunması gerekir. Devir edenin alacak üzerinde tasarruf yetkisinin
bulunmaması halinde devir geçerli olmaz. Devirin geçerli hale gelebilmesi için alacaklının
devri sonradan tasvip etmesi, yani icazet vermesi gerekir.
Kredi teminatı olarak alınacak “Alacağın Devri” için şube pazarlama yetkilileri tarafından,
aşağıdaki şartlara dikkat edilmesi gerekir:
Ø Devir edenin tasarruf ehliyetinin bulunup bulunmadığı, tarafların karşılıklı irade
beyanlarının uygun olup olmadığı ve yazılı şekle riayet edilip edilmediği,
Ø Gerçekten devir edilebilecek bir alacağın mevcut olup olmadığı ve alacağın devir
edilebilmesi için hukuki bir engelin bulunmadığı,
Ø Alacak daha sonra doğacak ise, doğup doğmayacağı, miktarının ne olacağı,
Ø Devir alınması düşünülen alacakların hacizli olup olmadığı veya başka kurum ve
kuruluşlara devir edilip edilmediği, devir edilmişse devir edilen kuruluş ve devir tutarlarının
ne olduğu,
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Ø Borçlunun ödeme kabiliyeti (bu açıdan detaylı olarak istihbarat yapılır), borç alacak
ilişkisinde bir anlaşma, taahhüt ya da protokol varsa bunun detayları,
Ø Alacağın devri ile ilgili operasyon tarafından devir listeleri çekilerek ilgili şube pazarlama
ekiplerine bildirilir, Şube pazarlama ekipleri ise devir bedelleri ile ilgili doğrudan
muhataptan işin akıbetini sorgular ve sonuçlarını operasyon birimine bildirir.
Kredi teminatı olarak onaylanan alacak devrinin noterden düzenlenmesi şarttır. İstisnai olarak
noterden geçirilemeyen sözleşmeler için ilgili kredi tahsis merciden onay alınması gereklidir.
Onay talebi, şube pazarlama yetkilisi tarafından e-mail ortamında iletilmeli ve devir teyidinin
alınıp alınamayacağı bilgisini de içermelidir.
Müşteri tarafından getirilen temlikname ve borçludan alınan “alacaklıya ait alacağın devir
edildiği ve bankamıza ödeneceğini” bildirir asaleten imzalanmış teyit yazısı ya da noter
tarafından gönderilen, “temliknamenin borçluya ihbarını içeren ihbarname” üzerindeki yetkili
imza kontrolleri en yeni tarihli imza sirkülerinden yapılır ve hukuki yönden uygunluk onayı
operasyon servisi tarafından Hukuk Müşavirliği Danışmanlık Grubu’ndan alınır.
Bankamız kredili müşterilerinin teminatına alınan devir bedelleri için ayrı bir bloke hesap açılır.
Hesap açılırken hesap tipi “Alacağın Temliki” (Yeni Borçlar Kanunu uyarınca temlik yerine
devir ifadesi kullanılmaktadır) seçilir. Devir sözleşmelerinde bu hesap numarasının belirtilmesi
esastır. Bu hesap üzerinde ayrıca Bankamız lehine nakit blokaj tesis edilip, FRM.0794-NAKİT
TEMİNAT İÇİN BLOKE VE REHİN TALİMAT MEKTUBU ayrıca alınması gerekmektedir.
Bu hesaptan yapılacak çıkışlar teminat çıkış/iade işlemleri kurallarına göre gerçekleştirilir.
Alacak borçludan tahsil edildikten sonra müşterinin herhangi bir borcuna mahsup yetkimiz
bulunmaktadır. Buradan hareketle devir edilen alacağa ilişkin her tahsilat kredi borcuna mahsup
edilir. Alacağın devrinde tahsilatın takibi, kredi borcuna mahsup edilmesi, devir ile ilgili gelen
bedellerin operasyon birimine bildirilip teminat tutar değişikliğinin yaptırılması şube pazarlama
sorumluluğundadır.
Devir bedellerinin tamamının veya bir kısmının iadesi veya çözümü ile müşteriye kullandırımı
talep edilebilir. Bu durumda “Teminat Çıkış/İade İşlemleri ile İlgili Genel Kurallar ve Onay
Mercileri” maddesine uygun olarak yapılır.

9.5.Rehin Verme İle İlgili Genel Hususular
9.5.1.Ticaret Şirketlerinde Rehin Verme Ehliyeti Bakımından Kısıtlamalar
Mevduat rehini (nakit blokaj), taşıt rehini ve menkul kıymet rehini gibi menkul rehinlerinde
şirket ehliyetini belirlemek açısından izlenecek yöntemler bu bölümde açıklanmaktadır.
Ayrıca bu bölümde açıklananlar menkul kıymet rehini verecek olan şirketin ehliyetini
belirlemek açısından geçerli olup, menkul kıymet rehini için başkaca teslim tutanağı, pay
defterine kayıt için alınacak yönetim kurulu kararı gibi dokümantasyonun alınması
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gerekeceğinden bu işlemler için işlem özelinde HTS üzerinden Hukuk Müşavirliği Danışmanlık
Grubu’ndan görüş alınması gerekir.
Proje finansmanı kapsamındaki işlemler, türev ürün işlemleri ve ticari işletme rehini gibi özellik
arz eden işlemler bu bölüm kapsamında olmayıp, bu konularda işlem özelinde HTS üzerinden
Hukuk Müşavirliği Danışmanlık Grubu’ndan görüş alınması gerekir.

9.5.2.Anonim ve Limited Şirketler
•

Bir anonim veya limited şirketin kendi borçları için ya da başka bir ticaret
şirketinin borçları için rehin vermesi ile ilgili olarak:

1.Rehin verecek şirketin ana sözleşmesinde (anonim şirketler için esas sözleşme, limited
şirketler için ise şirket sözleşmesi anlamına gelmektedir) rehine ilişkin hiçbir ibare yok ise;
Rehin verecek şirketin, Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilen ana sözleşmesinde
(şirketin tescil ve ilan edilmiş son güncel ana sözleşmesinin esas alınması gerekir) ve güncel
imza sirkülerinde şirketin rehin vermesi için getirilmiş özel bir kısıtlayıcı hüküm ya da özel
düzenleme bulunmaması ve/veya ana sözleşmede bu konulardaki yetkinin genel
kurula/müdürler kuruluna ya da şirketin başkaca bir yönetim organına bırakılmış olmaması
kayıt ve şartı ile, anonim veya limited şirketin diğer bir ticaret şirketinin borçları için rehin
vermesinin ticari hayatın olağan akışı olarak kabul edilerek, başkaca ek bir kıstas ya da yönetim
organı kararı aranmaksızın işlem yapılabilecektir.
2.Rehin verecek şirketin ana sözleşmesinde (anonim şirketler için esas sözleşme, limited
şirketler için ise şirket sözleşmesi anlamına gelmektedir) rehine ilişkin ibare var ise;
Şirket güncel ana sözleşmesinde ve/veya güncel imza sirkülerinde şirketin rehin vermesini
kısıtlayıcı bir ifade ya da rehin verilmesi için getirilmiş özel bir düzenleme var ise (imza
sirkülerinde de rehin verilmesi için karar alınması vb. gibi özel bir hüküm olup olmadığı da
mutlaka diğer işlemlerde olduğu şekilde incelenmelidir) mutlaka işlem özelinde HTS üzerinden
Hukuk Müşavirliği Danışmanlık Grubu’ndan görüş alınması gerekir.
•

Bir limited şirketin veya anonim şirketin, gerçek kişilerin veya gerçek kişi ticari
işletmelerinin kredileri için rehin vermesi ile ilgili olarak:

1. Limited şirketler bakımından:
Limited şirket güncel ana sözleşmesinde ve güncel imza sirkülerinde rehine ilişkin hüküm yok
ise ve müdürlüler kurulu özel olarak açıkça yetkili kılınmamış ise, nakit blokaj işlemleri için
aşağıda metin örneği yer alan ve Bankamıza ibraz edilmesi gereken genel kurul (eski Türk
Ticaret Kanunu’ndaki ortaklar kurulu olarak geçmekte idi) kararının limited şirketin tüm
ortakları tarafından imzalanmış ve noterden tasdik ettirilmiş olması gerekmektedir. Alınacak
genel kurul karar tarihinin rehine ilişkin belgenin imza tarihi ile aynı günlü olması gerekir.
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2. Anonim şirketler bakımından:
Ana sözleşmede mutlaka “şirketin maliki olduğu taşınırlarını, her türlü hak ve alacaklarını 3.
şahısların borçları için rehin verilebileceğine” dair açık hüküm yer almalıdır. Bu şekilde açık
hüküm yok ise, ana sözleşmede tadil yapılmalı (ana sözleşme tadili için genel kurul kararı
alınmalı ve bu karar Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan
edilmelidir) ve ana sözleşmeye herhangi bir sınırlama olmaksızın “şirketin maliki olduğu
taşınırlarını, her türlü hak ve alacaklarını 3. şahısların borçları için rehin verilebileceğine dair
bir hüküm eklenmelidir. Ana sözleşmede ve/veya güncel imza sirkülerinde rehine ilişkin
hüküm var ise özel bir sınırlama olup olmadığının incelenmesi gerektiğinden ilgili işlem HTS
üzerinden Hukuk Müşavirliği Danışmanlık Grubu’na yönlendirilmelidir.
•

Anonim şirketler açısından müzakerelere katılma yasağı ile ilgili olarak

Anonim şirketler bakımından yönetim kurulu üyesi, kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle
veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil)
kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin
çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Müzakereye yasak nedeniyle katılmamanın
sebebi ve ilgili işlemler yönetim kurulu kararına yazılır. Bu çerçevede, Bankamızın anonim
şirket statüsündeki müşterilerinin yönetim kurulu üyelerinin ve yukarıda sayılan yakınlarının
kullanacağı krediler ya da bankamız nezdinde yapılacak diğer işlemler için anonim şirket
yönetim kurulu kararı talep edilmesi halinde, bu tip kararlarda sayılan düzenlemelere
uyulmasına ve ilgili üyenin imzasının kararda yer almamasına dikkat edilmelidir. Bu tip
hususlarda tereddüt edilen bir durum olması halinde, ilgili işlem hakkında HTS üzerinden
Hukuk Müşavirliği Danışmanlık Grubu’ndan görüş alınmalıdır.
•

Payları borsada işlem gören halka açık şirketler tarafından verilecek rehinler ile
ilgili olarak

Bu işlem özelinde HTS üzerinden Hukuk Müşavirliği Danışmanlık Grubu’ndan görüş
alınmalıdır.

9.5.3.Kollektif ve Komandit Şirketler
1.Şirketin kendi borçları ile ilgili olarak rehin vermesi hususunda;
Kollektif veya komandit şirketin Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil ve ilan edilen güncel ana
sözleşmesinde (şirketin tescil ve ilan edilmiş son güncel ana sözleşmesinin esas alınması
gerekir) ve güncel imza sirkülerinde şirketin rehin vermesi için getirilmiş özel bir kısıtlayıcı
hüküm ya da özel bir düzenleme bulunmaması kayıt ve şartı ile nakit blokaj işlemleri
bakımından aşağıda metin örneği yer alan ve Bankamıza ibraz edilmesi gereken ortaklar kurulu
kararının şirketin tüm ortakları tarafından oybirliği ile imzalanmış ve noterden tasdik ettirilmiş
olması gerekmektedir. Alınacak ortaklar kurulu karar tarihinin rehine ilişkin belgenin imza
tarihi ile aynı günlü olması gerekir.
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2.Şirketin 3. bir gerçek kişinin, ticaret şirketinin, gerçek kişi ticari işletmesinin borçları
ile ilgili olarak rehin vermesi hususunda;
kollektif veya komandit şirketin Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil ve ilan edilen güncel ana
sözleşmesinde (şirketin tescil ve ilan edilmiş son güncel ana sözleşmesinin esas alınması
gerekir) ve güncel imza sirkülerinde şirketin rehin vermesi için getirilmiş özel bir kısıtlayıcı
hüküm ya da özel bir düzenleme bulunmaması kayıt ve şartı ile, nakit blokaj işlemleri
bakımından aşağıda metin örneği yer alan ve Bankamıza ibraz edilmesi gereken ortaklar kurulu
kararının şirketin tüm ortakları tarafından oybirliği ile imzalanmış ve noterden tasdik ettirilmiş
olması gerekmektedir. Alınacak ortaklar kurulu karar tarihinin rehine ilişkin belgenin imza
tarihi ile aynı günlü olması gerekir.
3.Rehin verecek şirketin ana sözleşmesinde rehine ilişkin ibare var ise;
Kollektif veya komandit şirketin Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil ve ilan edilen güncel ana
sözleşmesinde ve/veya güncel imza sirkülerinde şirketin rehin vermesini kısıtlayıcı bir ifade ya
da rehin verilmesi için getirilmiş özel bir düzenleme var ise (imza sirkülerinde de rehin
verilmesi için karar alınması vb. gibi özel bir hüküm olup olmadığı da mutlaka diğer işlemlerde
olduğu şekilde incelenmelidir) mutlaka ilgili işlem hakkında HTS üzerinden Hukuk Müşavirliği
Danışmanlık Grubu’ndan görüş alınması gerekir.

9.5.4.Kooperatifler
Kooperatiflerin kendi borçları veya üyeleri olan gerçek kişilerin kullanacağı kredilerin teminatı
için kendi taşınırlarını rehin vermek istemesi halinde aşağıda açıklandığı şekilde işlemler
gerçekleştirilir.
Konut Projeleri kapsamında bir konut yapı kooperatifinin kredisinin borcu için veya kendi
borcu için taşınırları üzerine rehin tesis edilecek ise (ana sözleşmede özel bir düzenleme ya da
kısıtlama olmaması kayıt ve şartı ile) ana sözleşmede rehin tesisine ilişkin herhangi bir hüküm
yok ise ana sözleşme tadili aranmasına gerek olmaksızın Kooperatifi’n Kooperatif Genel
Kurulu için yeter üye sayısının katılımı ile yapılacak Genel Kurul toplantısında katılım sağlayan
üyelerinin oybirliği veya kooperatif Genel Kurulu için yeter üye sayısının katılımı ile yapılacak
Genel Kurul toplantısında katılım sağlayan üyelerinin minimum 2/3’ünün kabul oyu ile karar
alınması veya kooperatif Genel Kurulu için yeter üye sayısının katılımı ile yapılacak Genel
Kurul toplantısında katılım sağlayan üyelerinin çoğunluk oyu ile karar alınması durumunda
ilgili Krediler Genel Müdür Yardımcısı/Koordinatör ve Perakende Bankacılık Genel Müdür
Yardımcısı‘nın onayı (Katılım sağlayan üye sayısının 2/3’ünün kabul oyu koşulunun yerine
gelmesi durumunda onay alınmasına gerek olmaksızın) ile işlemler gerçekleştirilebilir.
Diğer herhangi konuda iştigal etmek için kurulmuş Kooperatifin (Esnaf Kooperatifleri gibi)
üyesinin kredisinin borcu için veya kendi borcu için taşınırları üzerine rehin tesis edilecek ise
(ana sözleşmede özel bir düzenleme ya da kısıtlama olmaması kayıt ve şartı ile) ana sözleşmede
rehin tesisine ilişkin herhangi bir hüküm yok ise ana sözleşme tadili aranmasına gerek
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olmaksızın Kooperatifi’n Genel Kurulunda tüm üyelerin “oybirliği” ile karar alınması
gereklidir.
Bu kararların kooperatifin kendi borcu ve üyelerinin Bankalardan kullanacağı kredi borçlarının
teminatını teşkil edecek şekilde taşınırları bankaya dilediği koşullarla ve bedellerle rehin
vermesine için açık yetkileri içeren bir nitelikte olması gerekir. Ancak eğer Genel Kurulda
alınacak olan kararda Yönetim Kuruluna karar alması için yetki verilir ise Yönetim Kurulunda
karar alması kaydıyla işlemler yapılabilecektir.

Konut Projeleri kapsamında bir konut yapı kooperatifinin veya diğer herhangi konuda iştigal
etmek için kurulmuş Kooperatifin (Esnaf Kooperatifleri gibi) üyesinin kredisinin borcu için
veya kendi borcu için taşınırları üzerine rehin tesis edilecek ise (ana sözleşmede özel bir
düzenleme ya da kısıtlama olmaması kayıt ve şartı ile) ana sözleşmede Genel Kurulda karar
almak kaydıyla Yönetim Kuruluna rehin tesis etmeğe ilişkin yetki verildiği yönünde açık bir
hüküm var ise Kooperatif Genel Kurul’unda “oybirliği veya oyçokluğu ile” Kooperatifin kendi
borcu ve üyelerinin Bankalardan kullanacağı kredi borçlarının teminatını teşkil edecek şekilde
taşınırları Bankaya dilediği koşullarla ve bedellerle rehin vermesine ilişkin açık yetkileri içeren
karar alması halinde işlemler yapılabilir. Ana Sözleşmede Genel Kurulda karar almak kaydıyla
Yönetim Kuruluna rehin tesis etmeye ilişkin karar alma yetkisi verildiğinden Genel Kurulda
alınacak olan kararda Yönetim Kuruluna karar alması için açık yetki verilip verilmediğine
dikkat edilmelidir. Bu bağlamda Yönetim Kurulunda rehnin tesis şartlarını içeren karar alması
kaydıyla işlemler yapılabilecektir.
Kooperatiflerin kendi ve/veya üyelerinin borçları dışında 3.gerçek şahısların veya tüzel
kişilerin borçlarının teminatı için kendi taşınırlarını rehin vermek istemesi halinde ise HTS
üzerinden Hukuk Müşavirliği Danışmanlık Grubu ile irtibata geçilmelidir.
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Uygulamalar
1)

Çekler nasıl bir ödeme aracıdır. Çek yerine ne kullanabiliriz.

2)

Alacak devrinde neler devredilebir?
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Uygulama Soruları
1)

Çekleri ödeme aracı olarak görmeli miyiz?

2)

Çekte vade var mı?

3)

Kira geliriniz karşılığı kredi kullanabilir misiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde teminata verdiğimiz kambiyo senetlerinde nelere dikkat edilir? Çek ve senet
arasındaki ayrım nedir? Devir ve temlik karşılığı verilen kredilerin neler olduğunu öğrendik
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Bölüm Soruları
1) I- Kambiyo senetlerindeki uygulamada rastlanılan ve tahsis şartında özellikle
belirtilen, “kişisel çek” lerin teminata alınması durumunda, sistemin bu evrakı teminat olarak
sayılabilmesi ve bloke etmesi için konu evrak bir senet mahiyetinde olarak değerlendirilip
“protestosuz” kaydı ile senet giriş ekranından girilmelidir.
II- Kambiyo senetlerinde teminata alınacak senet ve kredi borcuna karşılık alınan
çeklerin, kredi borçlusunun direkt veya dolaylı olarak ortaklık veya hatır ilişkisi içinde olmadığı
üçüncü kişilere sattığı mal veya hizmet karşılığında aldığı senetler olmalıdır.
III- Kambiyo senetlerinde kredi borcuna karşılık olarak alınacak çeklerde ve teminata
alınan senetlerde lehdarın cirosunun ciro silsilesinde ilk olması ve ciro silsilesinin düzenli
olması gerekmektedir.
IV- Belirli Bir Bedeli Kayıtsız Şartsız Ödeme Taahhüdü: Borçlanılan tutarın, bono
üzerinde açıkça belirtilmesi gerekir.
V- Emre yazılı senetlerde (bono) iki kişi vardır; senedi düzenleyen ve lehine senet
düzenlenmiş olan kimse. Keşideci senedi düzenlenen kimsedir.
VI-Bonoda senetlerde senedi kabul edecek olana karşı açılacak bütün davalar 3 yıl
geçmesiyle zaman aşımına uğrar. Zaman aşımının hesabı ise vade gününden itibaren yapılır.
Yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?
A)

I-II

B)

III-IV

C)

II-III

D)

I-V

E)

IV-V
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2)
I-Çek yaprağında “çek” kelimesi, kayıtsız şartsız muayyen bir bedelin
ödenmesi için havale, ödenecek tutar, muhatap banka ya da özel finans kurumunun ticaret
unvanı ve ödeme yeri çekte bulunması gerekir.
II- Teminat deposunu oluşturan çeklerin konsantrasyon oranı (bir grup ya da tek bir
şahsa ait olan çek toplamı) %10u geçmemelidir, %10u geçmesi durumunda, ilgili tahsis mercii
onayı alınarak işlem yapılabilir.
III- Alınan çekler, banka kayıtlarına girdiği an itibari ile skorlamadan geçmez fakat daha
sonra gerektiğinde skorlamadan geçerek değerleri belirlenir ve teminat olarak alınacak tutar
sistemde “Teminat Sayılan Çek TL Toplamı” olarak görüntülenir.
IV- İskonto edilerek kullandırılacak krediler için alınan çeklerin sisteme girişi
yapılırken, ekranda yer alan “İskonto İştira Bordrosu” bilgisi işaretlenir.
Kredi borcuna karşı alınan çeklerle ilgili hangileri doğrudur?
A)

I-II

B)

I-III

C)

II-III

D)

I-IV

E)

III-IV

3)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Teminata alınan çeklerin takastan tahsil olması ile bedel, müşterinin çek karşılığı
“Nakit Kredi TL” paketindeki risklerine sistemden otomatik mahsup edilir.
B) Teminata alınan ve bedeli ödenen senet bedellerinin krediye mahsup edilmesi esastır.
Ödenmemesi durumu operasyon tarafından takip edilerek, olası teminat farklılıkları sisteme
kaydedilir.
C) Finansman çeki ve senetlerinin, tahsis koşulunda belirtilen marja ilaveten, vadeye
göre kur artışlarını, oluşacak faizleri de karşılayacak miktarda düzenlenmiş olmasına özellikle
dikkat edilir.
D) Finansman Senetlerine kefil sıfatı ile kefalet imzası alınacak işlemlerde; kefilin
sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda bu
iradesini kendi el yazısı ile belirtmesi şarttır.
E)Finansman çeki ve seneti ile ilgili eşler yani karı koca birlikte 3. Şahıslara (gerçek
veya tüzel)
kefil oluyorlarsa, her iki eşten de ayrıca muvafakatname alınması
gerekmemektedir.?
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4)
•
Yükletenin beyanına uygun olarak gemiye yüklenen veya yüklenmek
üzere teslim alınan eşyanın genel olarak cinsini, tanınması için zorunlu olan işaretlerini,
gerektiğinde tehlikeli eşya niteliğinde olup olmadığı hakkında açık bir bilgiyi, koli veya parça
sayısı ile ağırlığını veya başka suretle ifade edilen miktarını;
•

Eşyanın haricen belli olan hâl ve durumunu;

•

Taşıyanın adı ve soyadını veya ticaret unvanını ve işletme merkezini;

•

Kaptanın adı ve soyadını;

•

Geminin adını ve tabiiyetini;

•

Yükletenin adı ve soyadını veya ticaret unvanını;

•
unvanını;

Yükleten tarafından bildirilmişse, gönderilenin adı ve soyadını veya ticaret

•
Navlun sözleşmesine göre yükleme limanını ve taşıyanın eşyayı yükleme
limanında teslim aldığı tarihi;
•

Sevk vesaiki ile ilgili yukarıdakilerden kaç tanesi konşimentolar unsurudur?

A)

2

B)

3

C)

4

D)

6

E)

8
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5)
I-Kapatılmış Gümrük Beyannamesinin bir sureti ihracat vesaiki ile birlikte bankamıza
ibraz edilmelidir. II-İbraz edilmemesi halinde sorumluluk bölge müdürüne aittir. III-Bölge
müdürü, GB (gümrük beyannamesi)’nin gümrük idarelerince kapatılmış nüshası olmaksızın
ibraz edilen vesaikin teminata sayılması taleplerini uygun buluyorsa, müşteri talimatının
üzerine “GB’nin Gümrük İdaresince kapatılmış nüshası olmaksızın teminata alınması
uygundur” notunu şerh ederek onaylar. IV-Bölge müdürü onayı olan ihracat vesaikine ilişkin
GB farklılığı yaratılmayacak ve GB başkaca onay aranmaksızın teminata sayılacaktır. VTransit ticaret kapsamında vesaikin teminata alınması durumunda sadece TR kodlu gümrük
beyannamesinin aranması yeterli değildir.
Yukarıdakilerden hangisi doğrudur?
A)

I

B)

II

C)

III

D)

IV

E)

V

6) I- Kredilerin güvencelerini teşkil etmek üzere alınan teminat türlerinden birisi olan
alacak devri, alacaklının, borçlunun rızasını aramaksızın, alacağını üçüncü bir kişiye devir
edebilmesi ve bu alacağın devri ile birlikte, alacaklının alacağının devir alana geçmesidir.
II- Kredi teminatı olarak onaylanan alacak devrinin noterden düzenlenmesi şarttır.
İstisnai olarak noterden geçirilemeyen sözleşmeler için ilgili kredi tahsis merciiden onay
alınması gereklidir.
III- Alacak borçludan tahsil edildikten sonra müşterinin herhangi bir borcuna mahsup
yetkimiz bulunmaktadır. Buradan hareketle devir edilen alacağa ilişkin her tahsilat kredi
borcuna mahsup edilir.
Alacakların devri ile ilgili hangisi/hangileri doğrudur?
A)

I-II-III

B)

II-III

C)

I-III

D)

I-II

E)

I
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7)
Menkul kıymet rehini verecek olan şirketin ehliyetini belirlemek açısından
geçerlidir. Menkul kıymet rehini için başkaca teslim tutanağı …na kayıt için alınacak yönetim
kurulu kararı gibi dokümantasyonun alınması gerekeceğinden bu işlemler için işlem özelinde
… üzerinden …’den görüş alınması gerekir. Proje finansmanı kapsamındaki işlemler, türev
ürün işlemleri ve ticari işletme rehini gibi özellik arz eden işlemler bu bölüm kapsamında
olmayıp, bu konularda işlem özelinde HTS üzerinden Hukuk Müşavirliği Danışmanlık
Grubu’ndan görüş alınması gerekir.
a)HTS
b)hukuk müşavirliği danışmalık grubu
c)pay defteri
Açıklamada boş bırakılan yerler sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gibi doldurulmalıdır?
A)

c-b-a

B)

c-a-b

C)

b-c-a

D)

b-a-c

E)

a-c-b
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8)
I-Anonim şirketler bakımından yönetim kurulu üyesi, kendisinin şirket dışı kişisel
menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü dereceye kadar (üçüncü
derece dâhil) kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin
menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. II-Müzakereye yasak nedeniyle
katılmamanın sebebi ve ilgili işlemler yönetim kurulu kararına yazılır. III-Bu çerçevede,
Bankamızın anonim şirket statüsündeki müşterilerinin yönetim kurulu üyelerinin ve yukarıda
sayılan yakınlarının kullanacağı krediler ya da bankamız nezdinde yapılacak diğer işlemler için
anonim şirket yönetim kurulu kararı talep edilmesi halinde, bu tip kararlarda sayılan
düzenlemelere uyulmasına ve ilgili üyenin imzasının kararda yer almamasına dikkat
edilmelidir. IV-Bu tip hususlarda tereddüt edilen bir durum olması halinde, ilgili işlem
hakkında HTS üzerinden Hukuk Müşavirliği Danışmanlık Grubu’ndan görüş alınmalıdır.
Yukarıdaki açıklamalardan kaçı doğrudur?
A)

2

B)

4

C)

3

D)

1

E)

Hiçbiri
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9)
I-Şirketin kendi borçları ile ilgili olarak rehin vermesi hususunda
II- Şirketin 3. bir gerçek kişinin, ticaret şirketinin, gerçek kişi ticari işletmesinin borçları
ile ilgili olarak rehin vermesi hususunda
III- Rehin verecek şirketin ana sözleşmesinde rehne ilişkin ibare var ise
a) Kollektif veya komandit şirketin Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil ve ilan edilen
güncel ana sözleşmesinde (şirketin tescil ve ilan edilmiş son güncel ana sözleşmesinin esas
alınması gerekir) ve güncel imza sirkülerinde şirketin rehin vermesi için getirilmiş özel bir
kısıtlayıcı hüküm ya da özel bir düzenleme bulunmaması kayıt ve şartı ile nakit blokaj işlemleri
bakımından aşağıda metin örneği yer alan ve Bankamıza ibraz edilmesi gereken ortaklar kurulu
kararının şirketin tüm ortakları tarafından oybirliği ile imzalanmış ve noterden tasdik ettirilmiş
olması gerekmektedir.
b) Kollektif veya komandit şirketin Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil ve ilan edilen
güncel ana sözleşmesinde ve/veya güncel imza sirkülerinde şirketin rehin vermesini kısıtlayıcı
bir ifade ya da rehin verilmesi için getirilmiş özel bir düzenleme var ise (imza sirkülerinde de
rehin verilmesi için karar alınması vb. gibi özel bir hüküm olup olmadığı da mutlaka diğer
işlemlerde olduğu şekilde incelenmelidir) mutlaka ilgili işlem hakkında HTS üzerinden Hukuk
Müşavirliği Danışmanlık Grubu’ndan görüş alınması gerekir.
c) kollektif veya komandit şirketin Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil ve ilan edilen güncel
ana sözleşmesinde (şirketin tescil ve ilan edilmiş son güncel ana sözleşmesinin esas alınması
gerekir) ve güncel imza sirkülerinde şirketin rehin vermesi için getirilmiş özel bir kısıtlayıcı
hüküm ya da özel bir düzenleme bulunmaması kayıt ve şartı ile, nakit blokaj işlemleri
bakımından aşağıda metin örneği yer alan ve Bankamıza ibraz edilmesi gereken ortaklar kurulu
kararının şirketin tüm ortakları tarafından oybirliği ile imzalanmış ve noterden tasdik ettirilmiş
olması gerekmektedir.

A)

a-1 b-2 c-3

B)

a-1 b-2 c-2

C)

a-2 b-3 c-1

D)

a-2 b-1 c-3

E)

a-3 b-2 c-1
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10)

Kooperatiflerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kooperatiflerin kendi borçları veya üyeleri olan gerçek kişilerin kullanacağı
kredilerin teminatı için kendi taşınırlarını rehin vermek istemesi halinde aşağıda açıklandığı
şekilde işlemler gerçekleştirilir.
B) Konut Projeleri kapsamında bir konut yapı kooperatifinin kredisinin borcu için veya
kendi borcu için taşınırları üzerine rehin tesis edilecek ise (ana sözleşmede özel bir düzenleme
ya da kısıtlama olmaması kayıt ve şartı ile) ana sözleşmede rehin tesisine ilişkin herhangi bir
hüküm yok ise ana sözleşme tadili aranmasına gerek olmaksızın Kooperatif’in Kooperatif
Genel Kurulu için yeter üye sayısının katılımı ile yapılacak Genel Kurul toplantısında katılım
sağlayan üyelerinin oybirliği veya kooperatif Genel Kurulu için yeter üye sayısının katılımı ile
yapılacak Genel Kurul toplantısında katılım sağlayan üyelerinin minimum 2/3’ünün kabul oyu
ile karar alınması veya kooperatif Genel Kurulu için yeter üye sayısının katılımı ile yapılacak
Genel Kurul toplantısında katılım sağlayan üyelerinin çoğunluk oyu ile karar alınması
durumunda ilgili Krediler Genel Müdür Yardımcısı/Koordinatör ve Perakende Bankacılık
Genel Müdür Yardımcısı ‘nın onayı (Katılım sağlayan üye sayısının 2/3’ünün kabul oyu
koşulunun yerine gelmesi durumunda onay alınmasına gerek olmaksızın) ile işlemler
gerçekleştirilebilir.
C) Kooperatiflerin kendi ve/veya üyelerinin borçları dışında 3.gerçek şahısların veya
tüzel kişilerin borçlarının teminatı için kendi taşınırlarını rehin vermek istemesi halinde ise HTS
üzerinden Hukuk Müşavirliği Danışmanlık Grubu ile irtibata geçilmelidir.
D) Diğer herhangi konuda iştigal etmek için kurulmuş Kooperatifin (Esnaf
Kooperatifleri gibi) üyesinin kredisinin borcu için veya kendi borcu için taşınırları üzerine rehin
tesis edilecek ise ana sözleşmede rehin tesisine ilişkin herhangi bir hüküm var ise ana sözleşme
tadili aranmasına gerek olmaksızın Kooperatif’in Genel Kurulunda tüm üyelerin “oybirliği” ile
karar alınması gereklidir.
E) Bu kararların kooperatifin kendi borcu ve üyelerinin Bankalardan kullanacağı kredi
borçlarının teminatını teşkil edecek şekilde taşınırları bankaya dilediği koşullarla ve bedellerle
rehin vermesine için açık yetkileri içeren bir nitelikte olması gerekir.?

Cevap Anahtarı:
1)d

2) d

3) e 4)e

5)a

6)a

7) b

8) b

9) b

10)d
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10. REHİNLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Bu hafta kullandırılan krediler karşılığı teminata alınacak rehinleri işleyeceğiz.
Rehin olarak neler alabiliriz ve rehinler alınırken nelere dikkat etmeliyiz sorularına cevap
arayacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Rehin nedir?

2)

Rehin olarak neler alabiliriz?

3)

Karşılığında kredi kullandırılken dikkat edeceğimiz koşullar neler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Rehin olarak neler alınır

Kazanım

Rehne konu olan araçlar

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Gözümüzün önünde olan
rehnedilmesi hatırlanmayan
araçlar
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Anahtar Kavramlar
•

Menkul kıymet

•

Emtea

•

Ticari işletme
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Giriş
Bu bölümde Teminata alınan rehin türlerinden nakit rehninin şartları sıralanmış ve
bunun karşılığında hangi kredilerin verileceği belirtilmiştir. Yine nakit rehni anlamına gelen
Menkul rehni, P.O.S rehni şartları incelenmiştir.
Bunun dışında firmaların sattıkları malların rehni karşılığı verilen kredi ve şirketlerin
makine, unvan, marka, işletme adı karşılığı kredi kullanımının nasıl olduğu ile ilgili bilgiler
vardır.

247

10.1.Nakit Rehini
Bankalar nezdindeki mevduatın kredi teminatı olarak rehin edilmesidir. Kredi borçlusunun
veya üçüncü bir şahsın, kredi teminatı olarak yine bankada bulunan TL veya YP mevduatı
rehnedilebilir. Ancak rehinin geçerli olabilmesi için rehin verenin yazılı bir şekilde taahhüt
etmesi gereklidir. Nakit rehin hangi kredi kategorisi veya kredi ürün paketi karşılığında alındı
ise sistemde de tahsis koşulunda belirtilen ilgili kategori veya paketle ilişkilendirilmesi gerekir.
Bu kredi riski devam ettiği müddetçe, söz konusu mevduatın mevduat sahiplerinin serbest
kullanımına bırakılmaması veya ilgili tutarın teminat vasfını kaybettirmeyecek ilave tedbirler
alınması şarttır.

10.1.1.Teminat Olarak Kredi Borçlusunun Hesaplarının Rehin Edilmesi
Kredi borçlusunun teminat olarak kendi hesapları rehin ediliyor ise NAKİT TEMİNAT İÇİN
BLOKE VE REHİN TALİMAT MEKTUBU düzenlenerek borçlu tarafından imzalanır.

10.1.2.Teminat Olarak Kredi Borçlusu Dışındaki 3. Şahsın Hesaplarının
Rehin Edilmesi
Kredi borçlusu dışında 3. şahsın hesapları rehin edilecek ise, NAKİT TEMİNAT İÇİN BLOKE
VE REHİN TALİMAT MEKTUBU(3.ŞAHISLAR İÇİN) düzenlenerek alınır.

10.1.3.Müşterek Hesabın Rehin Edilmesi
Müşterek hesap; “tek başına kullanım” ise ve hesap sahiplerinden biri kredi borçlusu ise,
NAKİT TEMİNAT İÇİN BLOKE VE REHİN TALİMAT MEKTUBU düzenlenerek borçlu
tarafından imzalanmış olması kaydıyla müşterek hesap rehin edilebilir.
Müşterek hesap; 3. Şahsa ait ve “tek başına kullanım” ise NAKİT TEMİNAT İÇİN BLOKE
VE REHİN TALİMAT MEKTUBU(3.ŞAHISLAR İÇİN) alınarak işlem yapılır.
Müşterek hesabın kullanım şekli “tek başına kullanım” değil ise, kredi borçlusu olan hesap
sahibinden NAKİT TEMİNAT İÇİN BLOKE VE REHİN TALİMAT MEKTUBU, kredi
borçlusu olmayan diğer hesap sahibinden/sahiplerinden NAKİT TEMİNAT İÇİN BLOKE VE
REHİN TALİMAT MEKTUBU(3.ŞAHISLAR İÇİN) alınır.

10.1.4.Nakit Rehinin Sona Ermesi ve Rehinin Çözülmesi
Teminat olarak, tahsis koşullarında öngörülen şartlarda ve tutarda nakit rehinin tutulması şarttır.
Tahsis koşulunda meydana gelen değişiklik, riskin kapanması veya azalması durumlarında
rehinin tamamının veya bir kısmının iadesi veya çözümü ile müşteriye kullandırımı talep
edilebilir. Bu durumda “Teminat Çıkış/İade İşlemleri ile İlgili Genel Kurallar ve Onay
Mercileri” maddesine uygun olarak müşteriye iadesi yapılır. Rehin edilen tutar; aynı base
numarası altındaki hesaplar arasında değişik veya tahsis şartına aykırılık oluşturmadan para
cinsi değişiklikleri operasyon tarafından resen yapılır.
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10.2.Menkul Kıymet Rehini
Kredi borçlusunun veya üçüncü bir şahsın, kredi teminatı olarak yine bankamızda bulunan
menkul kıymetleri rehin edilebilir. Ancak rehinin geçerli olabilmesi için rehin verenin yazılı bir
şekilde taahhüt etmesi gereklidir. Alınan menkul rehinin kredi kategorisi veya kredi ürün paketi
karşılığında alındığını taahhütname veya müşteri talimatı üzerinde belirtilir. Bu kredi riskleri
devam ettiği müddetçe, söz konusu menkul rehininin mevduat sahiplerinin serbest kullanımına
bırakılmaması veya ilgili tutarın teminat vasfını kaybettirmeyecek ilave tedbirler alınması
şarttır.
Menkul kıymetin fizikken rehin alındığı durumlarda aşağıda belirtilen sözleşmelere ek olarak
rehin edilen menkul kıymetlerin cinsi, nevi, tertibi nominal değeri ve adedi kısımları eksiksiz
olarak doldurulur. “Yukarıda dökümü yazılı menkul Kıymet’lerinin tamamını tesellüm ettik”
ifadesinin altında yer alan kısma aynı tarih yazılarak şubedeki 1. ve 2. derece imza yetkilisi iki
kişi tarafından kaşe üzerine imzalanır. “’Yukarıda dökümü yazılı menkul kıymetlerin tamamını
Xbank AŞ’ne teslim ettim” ifadesinin altında yer alan kısma kredinin kullandırıldığı tarih,
menkul kıymetleri rehin edilen kredi borçlusunun adı soyadı ve imzası alınır.
Risk ilişkisinin devamı süresince, hisse senetlerinin bedelli/bedelsiz rüçhan hakkı kullanımı,
temettü ve kâr paylarının alınması, oy hakkının kullanılması gibi hususlar, şubelerimizce
yakından takip edilmelidir. Nama yazılı hisse senetlerinin rehini karşılığı kullandırılan
kredilerde, rehin işleminden doğan haklarımızın 3. şahıslar nezdinde geçerli olabilmesi için
hisse senetlerinin ait olduğu şirketin pay defterine “Söz konusu hisse senetlerinin bankamız
adına kullandırılan kredilerin güvencesi olarak rehin alındığının kaydettirilmesi ve şirket
merkezinden, bu hususu tevsik eden bir yazı alınması gerekir.
Rehin alınan hisse senetleri, risk ilişkisi sona erinceye kadar iade edilmemeli ve başka hisse
senetleri ile değiştirilmemelidir. Böyle bir zorunluluk doğması durumunda ilgili tahsis birimi
1. derece onay yetkilisinin yazılı onayı alınmalıdır. Ayrıca borsada faaliyette bulunan aracı
kurumların, müşterilerinden emanete aldıkları hisse senetleri teminata kabul edilmemelidir.
Rehin alınacak hisse senedi;
•

Müşteriden teslim alınabilir,

•

………Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nde bulunabilir,

•

Takasbank’da bulunabilir.

Hisse senetlerinin müşteriden teslim alınması durumunda, sayılarak teslim alınır, sayıma ilişkin
tutanak düzenlenir ve hisse senetleri kasada saklanır.
Menkul Kıymet Rehin Senedi Taahhütnameleri, imza yetkisi ve şekil şartları bakımından
kontrol edilerek şube pazarlama yetkilileri tarafından teslim alınır ve bir fotokopisi alındıktan
sonra orijinali operasyona iletilir. Menkul Kıymet Rehin Senedi Taahhütnamesi bankanın
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formatında değil ise, verilen formatın uygun olup olmadığına dair Hukuk Müşavirliği
Danışmanlık Grubu’ndan teyit alınır.
Menkul kıymet adedinde, cinsinde, döviz cinsi ve/veya vadesinde değişiklik yapıldığı taktirde
her defasında yeni bir taahhütname veya sözleşme düzenlenmesine gerek kalmaması için
düzenlenen sözleşme veya taahhütnamelere rehin veren müşterinin müşteri numarasının
yazılması gerekir.

10.2.1.Kredi Borçlusunun Kendi Menkul Kıymetlerinin Rehin Edilmesi
Kredi borçlusu tüzel kişi olup, Banka nezdinde kendi riskinin teminatı olarak kendi menkul
kıymetleri rehin ediliyor ise aşağıda belirtilen taahhütnameler düzenlenir.
MENKUL KIYMET REHİN SENEDİ TAAHHÜTNAMESİ

10.2.2.Kredi Borçlusu Dışındaki 3. Şahsın Menkul Kıymetlerinin Rehin
Edilmesi
Kredi borçlusu dışında 3. şahsın menkul kıymetleri rehin edilecek ise aşağıda belirtilen
taahhütnameler düzenlenir.
MENKUL KIYMET REHİN SENEDİ TAAHHÜTNAMESİ (3. ŞAHISLAR İÇİN)

10.2.3.Müşterek Bir Hesaba Ait Menkul Kıymetlerin Rehin Edilmesi
Müşterek hesabın kullanım şekli “tek başına kullanım” ise ve hesap sahiplerinden biri kredi
borçlusu ise aşağıda belirtilen taahhütnameler düzenlenir.
MENKUL KIYMET REHİN SENEDİ TAAHHÜTNAMESİ
Müşterek hesap; 3. Şahsa ait ve “tek başına kullanım” ise aşağıda belirtilen taahhütnameler
düzenlenir.
MENKUL KIYMET REHİN SENEDİ TAAHHÜTNAMESİ (3. ŞAHISLAR İÇİN)
Müşterek hesabın kullanım şekli “müştereken kullanım” ise hesap sahiplerinden aşağıda
belirtilen taahhütnameler alınır.
Kredi borçlusundan;
MENKUL KIYMET REHİN SENEDİ TAAHHÜTNAMESİ
Diğer Hesap Sahiplerinden;
MENKUL KIYMET REHİN SENEDİ TAAHHÜTNAMESİ (3. ŞAHISLAR İÇİN)
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10.2.4.Başka Bir Finans Kuruluşu Nezdindeki Menkul Kıymetin Teminata
Alınması
Başka bir finans kuruluşu nezdinde saklanan / bulunan menkul kıymetlerin rehin alındığı
hallerde kullanılmak üzere aşağıda isimleri mevcut ilgili Menkul Kıymet Rehin Senedi
Taahhütnamesi’ nin ilgili taraflarca imzalanması gerekmektedir.
Müşterinin bankamız nezdindeki kendi riskinin teminatı olarak başka bir finans kuruluşu
nezdinde saklanan maliki olduğu menkul kıymetleri rehin vermesi durumunda Menkul Kıymet
Rehin Senedi Taahhütnamesi (Kendi Risk İçin - Başka Bir Finans Kuruluşu Nezdindeki
Menkul Kıymeti Rehin Vermesi)kullanılmalıdır.
Müşterinin bankamız nezdinde 3. kişinin riskinin teminatı olarak başka bir finans kuruluşu
nezdinde saklanan maliki olduğu menkul kıymetleri rehin vermesi durumunda Menkul Kıymet
Rehin Senedi Taahhütnamesi (3.Kişi Riski İçin- Başka Bir Finans Kuruluşu Nezdindeki
Menkul Kıymeti Rehin Vermesi)kullanılmalıdır.
Müşterinin bankamız nezdindeki kendi ve 3. kişinin riskinin teminatı olarak başka bir finans
kuruluşu nezdinde saklanan maliki olduğu menkul kıymetleri rehin vermesi durumunda
Menkul Kıymet Rehin Senedi Taahhütnamesi (Kendi ve 3.Kişi Riski İçin- Başka Bir Finans
Kuruluşu Nezdindeki Menkul Kıymeti Rehin Vermesi)kullanılmalıdır.
Müşterinin bankamız nezdinde 3. kişinin riskinin teminatı olarak başka finans kurumu
nezdindeki müşterek hesaplarındaki menkul kıymetleri rehin vermesi durumunda Menkul
Kıymet Rehin Senedi Taahhütnamesi (3.Kişi Riski İçin- Başka Bir Finans Kuruluşu Nezdindeki
Müşterek Hesaptaki Menkul Kıymeti Rehin Vermesi) kullanılmalıdır.

10.2.5.Menkul Kıymet Rehininin Sona Ermesi ve Rehinin Çözülmesi
Teminat olarak, tahsis koşulunda öngörülen şartlarda ve tutarda menkul kıymetin rehin
tutulması şarttır.
Tahsis koşulunda meydana gelen değişiklik, riskin kalmaması veya azalması durumlarında
rehinin tamamının veya bir kısmının iadesi veya çözümü ile müşteriye kullandırımı talep
edilebilir. Bu durumda “Teminat Çıkış/İade İşlemleri ile İlgili Genel Kurallar ve Onay
Mercileri” maddesine uygun olarak müşteriye iadesi yapılır.

10.3.P.O.S.Rehni
Kredi borçlusu veya üçüncü bir şahıs P.O.S.( Point Of Şale) üye işyerlerinin, kredi teminatı
olarak yine bankamızda bulunan, lehlerine açılan bloke hesaplarına geçen veya geçmesi
kesinleşmiş olan doğmuş bankamız alacaklarının kredi teminatı olarak rehin alınabilir.
Rehinin geçerli olabilmesi için rehin verenin yazılı bir şekilde taahhüt etmesi gereklidir.
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Kredi borçlusunun teminat olarak kendi hesapları rehin ediliyor ise NAKİT TEMİNAT İÇİN
BLOKE VE REHİN TALİMAT MEKTUBU düzenlenerek borçlu tarafından imzalanır.
Kredi borçlusu dışında 3. şahsın hesapları rehin edilecek ise, NAKİT TEMİNAT İÇİN BLOKE
VE REHİN TALİMAT MEKTUBU(3.ŞAHISLAR İÇİN) düzenlenerek alınır.
Şube, kredi teminatına POS blokesi alacağı müşteriler için ADK Üye İşyeri Sistem Tanım
Servisine mutlaka bloke hesap tipi : Diğer Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Blokeleri, Kullanım
Amacı: POS-Üye İşyeri şeklinde açtığı hesap numarasını Üye İşyeri Değişiklik talep formu
üzerindeki Diğer Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Blokeleri hesap alanında belirterek, hesap
değişikliği talebini iletir.
ADK Üye İşyeri Sistem Tanım Servisi” tarafından Diğer Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Blokeleri
hesabı üye işyeri sistemlerinde vadesiz hesap alanına tanımlanır. Şube ADK Üye İşyeri Sistem
Tanım Servisi’nden “ Diğer Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Blokeleri” hesabı tanımlandığına dair
yazılı mesaj alarak operasyona iletir. Şubenin kredi teminatı için tanımlı olan blokesi hesabını
vadesiz hesap olarak değiştirmek istemesi halinde ilgili operasyon Krediler Birimi’nden
uygunluk alması gereklidir. Konu ile ilgili sorumluluk şube pazarlama ekibindedir.
Tahsis koşulunda öngörülen şartlarda ve tutarda rehinin teminat olarak tutulması şarttır. Tahsis
koşulunda meydana gelen değişiklik, riskin kalmaması veya azalması durumlarında rehinin
tamamının veya bir kısmının çözümü talep edilebilir. Bu durumda “Teminat Çıkış/İade
İşlemleri ile İlgili Genel Kurallar ve Onay Mercileri” maddesine uygun olarak işlem yapılır.
Kredi teminatı için tanımlı olan POS blokesi hesabını vadesiz hesap olarak değiştirilmek
istenmesi durumunda, “Teminat Çıkış/İade İşlemleri ile İlgili Genel Kurallar ve Onay
Mercileri” maddesine uygun olarak müşteriye iadesi yapılır.

10.4.Emtiayı Temsil Eden Evrakın Rehini (Emtia Rehini)
Emtiayı temsil eden evrakın rehini ile birlikte, teslimine gerek olmaksızın emtia üzerinde rehin
tesis edilebilir. Rehin alınacak emtianın;
•

Çabuk bozulan türden olmaması (saklanması özel bir tesise ihtiyaç gösteren emtia için,
mahallinde bu tür bir tesisin bulunması),

•

Depolamaya elverişli olması ve evsafını kaybetmeden uzun süre saklanmaya imkan
vermesi,

•

Değeri süratle (istikrarsız) değişen yapıda olmaması,

•

Paraya çabuk çevrilebilecek nitelikte olması,

•

İşleme ve satış devresinin geçmemiş olması,

gerekir.
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Menkul eşya üzerinde rehin hakkının doğabilmesi için, eşyanın bankamıza teslim edilmesi
gerektiğinden, rehin alınan emtianın bankamız maliki ya da kiracısı olduğu bir depoya
konulması ya da yeddi emine teslimi gerekir.
Rehin alınacak emtianın, banka deposuna veya kiralanacak depoya nakli külfetli ve masraflı
olacaksa, emtianın bulunduğu depoda bırakılması mümkündür. Bu durumda, emtianın
bulunduğu depo borçluya (rehin verene) ait ise, deponun bankamıza kiralanması, kira ile
tutulmuş bir depo ise, kira sözleşmesinin bankamıza devredilmesi gerekir. Kira sözleşmesinde,
devir yetkisi açıkça belirtilmeyen depo kiralanmamalıdır.
Rehinli emtianın bulunduğu deponun görünür bir yerine, bankamız emtia deposu olduğunu
belirten bir tabela konulmalı, depo kapısı bankamız mührü ile mühürlenmeli ve anahtarı şubede
ortaklaşa saklama esaslarına göre saklanmalıdır. Rehin alınan emtianın iyi bir şekilde muhafaza
edilememesinden doğacak zararları tazminle yükümlü olmamız nedeniyle, bankamıza rehin
edilen emtianın korunacağı depoların gerekli emniyet ve muhafaza şartlarını taşıması gerekir.
Rehin alınacak emtianın, mutlaka ekspertizi yaptırılacaktır. Ekspertizin, bankamızca
belirlenecek, güvenilir ve kredi borçlusuyla hiçbir ilişkisi bulunmayan, işinin ehli bir ekspere
yaptırılması gerekmektedir. Ekspertiz raporunda; emtianın cins, miktar ve kalitesi, birim fiyatı,
menşei, hangi yıl ürünü olduğu, emtianın gerektirdiği depo şartları, vb. bilgiler bulunmalıdır.
Genel Kredi Sözleşmesinden ayrı olarak bir emtia rehini sözleşmesi düzenlenerek noter
onayından geçirilir. Buna ilaveten;
Ø Kira sözleşmesi,
Ø Terhin bordrosu ve depo makbuzu,
Ø Ekspertiz raporu,
Ø Sigorta poliçesi,
Belgelerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu belgelerin düzenlenmesi, şube ve emtia
konumuna göre Hukuk Müşavirliği Bölümüne bağlı, Sözleşmeler ve İpotek Grubu tarafından
organize edilir ve gerekli görülürse tamamı için şube görevlendirilebilir.
Yukarıda sıralanan belgelerin bir kısmı ya da tamamı asıl olarak şubede bulunuyorsa, asıl
belgeler için Şube İçi Evrak Teslim Formu” düzenlenir
Teminat olarak, tahsis koşulunda öngörülen şartlarda ve tutarda rehinin tutulması şarttır. Tahsis
koşulunda meydana gelen değişiklik, riskin kalmaması veya azalması durumlarında rehinin
tamamının veya bir kısmının iadesi veya çözümü ile müşteriye kullandırımı talep edilebilir, bu
durumda “Teminat Çıkış/İade İşlemleri ile İlgili Genel Kurallar ve Onay Mercileri” maddesine
uygun olarak iade yapılır.
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10.5.Ticari İşletme Rehini
Genel Hüküm
Ticari İşletme rehini Kanunu’nun 3. Maddesine göre, ticari işletme rehini aşağıdaki unsurları
kapsar:
Ø Ticaret unvanı ve işletme adı,
Ø Rehinin tescili anında mevcut ve işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan makina, araç,
Ø alet ve motorlu nakil araçları,
Ø İhtira beratları, markalar, modeller, resimler ve lisanslar gibi sınai haklar,
Taraflar ticaret unvanı, işletme adı ve menkul işletme tesisatı dışında kalan (c) maddesindeki
unsurlardan bir veya birkaçını rehinin dışında bırakabilirler.
İstisna Hüküm
Sadece sanayi işletmelerine özgü olmak üzere, Ticari İşletme rehini Kanunu’nun Ek 2.
maddesine göre, sanayi işletmelerinde yukarıda sıralanan (b) ve (c) maddelerinde yer alan
unsurlardan sadece biri veya daha fazlası rehinin konusu yapılabilir, ticarî işletme rehinine konu
kredilerle satın alınan makine, ekipman, araç, alet ve cihazlar rehnedilebilir. Bu hükmün
uygulanması için, işletmenin sanayi işletmesi olması ve makinenin Bankamızdan kullanılacak
bir kredi ile satın alınması gerekir.
Rehinli mallar alacaklının belirleyeceği muhtemel rizikolara karşı sigorta ettirilir.
Sanayi işletmelerinde rehine konu olan varlıkların bir listesi işletmenin yasal defterlerinden
işletme veya yevmiye defterinin son sayfasına noter tarafından onaylanarak eklenir. Bu
listelerde, rehinli malların özellikleri açıkça belirtilir. Bu işlem rehinin devamı süresince her yıl
yenilenir.

10.5.1.Rehin Sözleşmesi
Ticari işletme rehini sözleşmesi, tüzel kişiliğe sahip ve sermaye şirketi olarak kurulmuş kredi
kurumları, kredili satış yapan gerçek ve tüzel kişiliği haiz şirketler ve kooperatifler ile ticari
işletmenin sahibi bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılır.
Ticari işletme rehini sözleşmesi, mutlaka yazılı şekilde olmalı rehin bedeli TL olarak
belirlenmeli ve sözleşmeye TL olarak yazılmalı ve sözleşme ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu
sicil çevresindeki bir noter tarafından düzenlenmelidir.
Noterden sadece imza tasdikli rehin sözleşmeleri, ticaret siciline tescil edilseler dahi geçersiz
sayılmaktadır. Bu sebeple banka yetkilileri ile birlikte ticari işletme malikinin veya
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temsilcisinin de notere giderek beyanda bulunmaları ve sözleşmeyi imzalamaları
gerekmektedir.

10.5.2.Ticari İşletme Rehininin Kapsamı
Ticaret Unvanı ve varsa işletme adı
Tacirler, ticari işletmelerine ilişkin işlemleri ticaret unvanı ile yapmak zorunda olduklarından,
ticari işletme rehini sözleşmesinde de ticaret unvanı kesinlikle yer almalıdır. Şayet işletme adı
da mevcut ise işletme adının da rehine dahil edilmesi zorunludur. Aksi halde rehin sözleşmesi
geçersiz olur.
Menkul işletme tesisatı
Rehinin tescili anında mevcut ve işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan makine, araç, alet ve
motorlu nakil araçları bu kapsamdadır. Menkul işletme tesisatının tümünün, rehin sözleşmesine
bağlı unsurlar listesinde gösterilmesi zorunludur.
Sınai haklar
Bunlar ihtira beratları (buluş belgeleri), markalar, modeller, resimler ve lisanslardır. Bunların
tamamen veya kısmen rehine dâhil edilmesi, isteğe bağlıdır.
Yetkili noterce yapılan düzenleme şeklindeki ticari işletme rehini sözleşmesinde;
Ø rehini verenin ticari unvanının (ve varsa işletme adının da) eksiksiz ve yanlışsız olarak,
unsurlar listesinde belirtilmesi,
Ø Bizzat tespit yoluyla oluşturulması gereken unsurlar listesinde, tescil anında işletmenin
faaliyetine tahsis edilmiş tüm taşınırların eksiksiz surette yer alması,
Ø Ticari işletmenin kapsamının genişliği veya dağınıklığı sebebiyle tüm taşınırların
belirlenmesinden kuşku duyuluyorsa, rehini verenden "tescil anında mevcut başka
taşınır işletme tesisatı bulunmadığına" ilişkin bir taahhütname alınması,
Ø Mevcut taşınırların ayırıcı niteliklerinin, unsurlar listesine, belirlenebilir ve açık surette
yazılması,
Gerekmektedir.

10.5.3.Rehin Sözleşmesinin Tescili
Sözleşmenin noterde düzenlenmesi, rehin hakkının doğumu için yeterli olmamaktadır.
Sözleşmenin, yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde mutlaka ticari işletmenin kayıtlı
bulunduğu ticaret siciline tescil edilmesi gerekmektedir.
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Tescil esnasında alacaklının ticaret unvanı, açık adresi ve ikametgâhı, alacağın Türk lirası
olarak miktarı, alacağın miktarı muayyen değilse ticarî işletmenin ne miktar için teminat teşkil
edeceği, alacak faizli ise faiz nispeti kayıt olunur.
Tescili müteakip Ticaret veya Esnaf ve Sanatkâr Sicili memurunun derhal yapacağı bildirim
üzerine, tesis edilen rehin ticari işletmenin üzerinde faaliyet gösterdiği gayrimenkul işletme
sahibine ait ise bu gayrimenkulün tapu kütüğündeki sayfasındaki beyanlar hanesine, markalar,
lisanslar ve ihtira beratları gibi sınaî haklar Sanayi Bakanlığınca tutulan sicile, maden siciline,
motorlu araçlar için nakil vasıtaları siciline, ticarî işletme rehini veren müessesesinin varsa
şubelerinin bulunduğu yer sicillerine derhal kaydedilir. Sayılan hususların tamamlandığının
ilgili şube operasyon servisi tarafından takip edilmesi gerekir. Ayrıca, ticari işletme rehininin
tesisinden önce hem ticaret sicilinden hem de sayılan ilgili sicillerden daha önce tesis edilmiş
bir rehin ya da başkaca bir takyidat olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Sözleşmenin noterce düzenlenmesini takip eden 10 (on) gün içinde, ticari işletmenin kayıtlı
bulunduğu ticaret siciline, rehinin tescili talebinde bulunulması ve gerektiği takdirde ilgili diğer
sicillere (trafik ve tapu gibi) rehinin tesisinin ticaret sicil memuru tarafından bildirilmesinin
takip edilmesi ve hatta yazılacak özel bir yazı ile ilgili sicillere de bizzat bilgi verilmesi
gerekmektedir. Bu işlemler şube operasyon servisince takip edilir.

10.6.Ticari İşletme Rehinine İlişkin Banklar Uygulaması
Rehine dahil edilecek menkullerin tespiti bakımından; ticari işletme rehinini verecek olan
gerçek veya tüzel kişiden, rehinin tesis edileceği gün itibariyle bir hesap durumu ile yasal olarak
rehin kapsamına girmesi gereken makine, araç, alet ve motorlu nakil araçları ile ilgili menkul
sabit kıymetlerin dökümü alınır.
Rehinin kapsamına girmesi gereken unsurların dökümünün, rehin verenin ticari defterindeki,
özellikle tasdikli işletme ve yevmiye defterindeki kayıtlarla mutabık olması gerekeceğinden,
ticari işletme rehini tesis edecek şubemizin rehin verenin ticari defterinden gereken kontrolü
yapması gerekir.
Tüm ticari işletme rehinlerinde, rehine konu olan varlıkların bir listesi işletmenin yasal
defterlerinden işletme veya yevmiye defterinin son sayfasına noter tarafından onaylanarak
eklenir. Bu listelerde, rehinli malların özellikleri açıkça belirtilir. Bu işlem rehinin devamı
süresince her yıl yenilenir. Rehinli mallar alacaklının belirleyeceği muhtemel rizikolara karşı
sigorta ettirilir. Rehin sözleşmesinde, gerek sözleşme, gerekse rehinin ticaret sicili için gereken
her türlü harç ve masraflar ile sigorta priminin müşteriye ait olduğu açıklanır.
Rehine dahil malların listesinde taşıtlar da mevcut olabileceğinden sicil memuru, ilgili trafik
dairesine rehin hakkında yazı ile bilgi vereceğinden motorlu araçların plaka numaraları ile şasi
ve motor seri numaralarının listede gösterilmesi gerekir.
Rehin verenler çoğu zaman ticaret unvanlarını eksik veya yanlış olarak beyan ettiklerinden,
durum sicilden ayrıca araştırılmalı veya rehin verenden sicil tasdiknamesi istenmelidir.
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Aynı ticari işletme üzerine birden fazla rehinin tesisi mümkün olduğundan ve rehinin sırası
tescil tarihine göre belirleneceğinden, Ticaret Sicili ve ilgili diğer sicillerden bankamızca bir
ticari işletme üzerine rehin tesis edilmeden önce, daha önce tesis edilmiş rehinler, hacizler
ve/veya benzeri takyidatlar olup olmadığı, varsa işletmenin ne kadar miktar için rehinli
bulunduğu sicilden araştırılır.
Rehin sözleşmesinin şubede düzenlenerek imza edilmesi, notere sadece imzaların tasdik
ettirilmesi, rehini hukuken geçersiz hale getirebileceğinden, ticari işletme rehini sözleşmesinin
kesinlikle noterler tarafından düzenleme şeklinde tanzim ve tasdiki gerekir. Rehin bedeli TL
olarak belirlenmeli ve sözleşmeye de TL olarak yazılmalıdır.
Ticaret sicil memurlukları, rehin alacaklısı ve rehin verenin ticaret sicili numaralarının, noterde
düzenlenen sözleşmelerde bulunmasını ısrarla istediklerinden, ticari işletme rehini
sözleşmelerine sicil numaralarının yazılması gerekecektir. Ticari işletme rehinini hangi
şubemiz yapıyorsa, sözleşmeye o şubemizin sicil numarası kaydedilir.
Bir ticari işletme üzerinde birden çok rehin tesis edilebileceğinden ve alacaklıların sırası
rehinlerin tescil tarihine göre belirleneceğinden, sözleşmenin yapılmasını müteakip, 10 günlük
yasal süre beklenmeksizin, hemen tescil için Ticaret Siciline başvurulur.
Rehin Sözleşmesi, şubelerimiz adına şubelerimizi temsile yetkili iki kişi tarafından imzalanır.
Şirketin kendi borcunun teminatı olarak ticari işletme rehini verebilmesi için ana sözleşmesinde
ve imza sirkülerinde bu hususta herhangi bir sınırlama ya da özel bir düzenleme bulunmaması
kaydı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde genel kurul, kollektif ve
komandit şirketlerde ortaklar kurulu tarafından oybirliği ile karar alınması ve alınan kararın
noter tasdikli olması gerekir.
Rehin sözleşmesini, ticari işletme sahibi yerine vekili imzalayacaksa, vekâletnamenin noterden
resen düzenlenmiş olması ve rehin verme yetkisini açıkça içermesi gerekir.
Bir gerçek veya tüzel kişiye ait işletme rehin alınarak, başka bir gerçek veya tüzel kişiye kredi
tahsisi mümkündür. Hukuk Müşavirliği Danışmanlık Grubu’ndan HTS üzerinden görüş
alınmalıdır.
Ticari işletme rehininden ayrı olarak, işletmeye ait taşınmaz mallar üzerinde ipotek tesis
edilmek istenirse, ipotek alınmasına ilişkin bölümdeki esaslara uyulur.
Ticari İşletme rehini Sözleşmesi ve buna ekli liste suretleri, ticaret siciline verilen beyanname
ve sicil memurluğunun muhtelif daire ve memurluklara yazdığı tezkerelerin asılları ortaklaşa
saklama talimatı doğrultusunda muhafaza edilir.

10.7.Ticari İşletme Rehini Tesis Edildikten Sonra Dikkat Edilecek Hususlar
Rehinin ticaret siciline tescilinden sonra, sicil memurundan bir rehin belgesi istenir ve bu belge
dosyasında saklanır.
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Ticari işletme rehininin tescilinden sonra, sicil memuru rehini aşağıdaki mercilere bildirerek
kaydettirir:
Ø Ticari işletmenin üzerinde faaliyet gösterdiği gayrimenkul işletme sahibine ait ise bu
gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu sicil muhafızlığı nezdindeki tapu kütüğündeki
beyanlar hanesine,
Ø Markalar, lisanslar ve ihtira beratları gibi sınai haklar için ilgili sicile,
Ø Motorlu araçlar için trafik sicili
Ø Ticari işletmenin şubeleri varsa, şubelerin kayıtlı bulundukları ticaret sicili
Ticaret sicil memurluğunca bu bildirimlerin yapılıp yapılmadığı şube operasyon tarafından
kontrol edilir.

10.8.Ticari İşletme Sahibinin Tasarruf Yetkisi
Ticari işletme sahibi, işletmenin normal faaliyette bulunabilmesi için gerekli her türlü
muameleleri yapabilir. Ancak ticari işletme sahibi, ticari işletmeyi veya rehine dâhil münferit
unsurları devretmek, bir ayni hakla kısıtlamak, başka bir yere nakletmek veya başkaları ile
değiştirmek için alacaklının (Bankamızın) yazılı muvafakatini almak zorundadır. Rehine dâhil
unsurların değiştirilmesi, başka yere nakledilmesi, satılması gibi işlemler ilgili tahsis merciinin
yazılı onayına tabidir.
Rehine dâhil unsurların Bankamız kontrolü dışında değiştirilmesi, başka yere nakledilmesi,
satılmasının önlenmesi için, şube yetkililerince işletme devamlı denetim altında tutulmalıdır.
Aksi halde değişikliklere itiraz olmaması sebebiyle zımni muvafakatimizin bulunduğu kabul
edilebilecektir.
İşletme rehinine dahil münferit unsurların yukarıda açıklandığı şekilde alacaklının muvafakati
ile başkalarıyla değiştirilmesi hallerinde meydana gelen değişikliklerin, taraflarca rehin
sözleşmesine ek yapılan listeye noter marifetiyle işlettirilmesi gerekir.
İşletmeye ithal edilen yeni unsurların rehinin kapsamına dâhil olması için bu unsurların listeye
alınması ve ayrıca Ticaret veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline tescili lâzımdır.
İşletme sahibi, rehinli unsurların değerini korumak için gerekli özeni göstermek zorundadır.
Gerekli özeni göstermez ve bu yüzden de bankamız zararına olarak rehinli menkuller değer
kaybederse, verilecek süre içinde ek teminat istenir. Bu süre içinde talebimiz yerine
getirilmezse noter aracılığı ile borcun ödenmesi ihtar edilir.
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10.9.Ticari İşletme Rehininin Sona Ermesi
Teminat olarak, tahsis koşulunda öngörülen şartlarda ve tutarda rehinin tutulması şarttır. Tahsis
koşulunda meydana gelen değişiklik, riskin kalmaması veya azalması durumlarında rehinin
tamamının çözümü talep edilebilir. Bu durumda “Teminat Çıkış/İade İşlemleri ile İlgili Genel
Kurallar ve Onay Mercileri” maddesine uygun olarak işlem yapılır. Kısmi fek halinde ticari
işletme rehininin tamamının fek olacağı Ticari İşletme Kanunu hükümleri uyarınca iddia
edilebileceğinden kısmi fek yapılmamalıdır.
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Uygulamalar
1)

Rehin alma şartları

2)

Rehin çıkışı nasıl yapılır?
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Uygulama Soruları
1)

Bankalar rehin neden alır?

2)

Rehin olarak gösterilecek neler olabilir?

3)

Rehin alınırken şartlar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde teminata alınan rehinler nelerdir? Sorusuna cevap bulduk.
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Bölüm Soruları
1)
Bankalar nezdindeki mevduatın kredi teminatı olarak rehnedilmesidir. Kredi
borçlusunun veya üçüncü bir şahsın, kredi teminatı olarak yine bankada bulunan TL veya YP
mevduatı rehnedilebilir. Ancak rehnin geçerli olabilmesi için rehin verenin yazılı bir şekilde
taahhüt etmesi gereklidir. Nakit rehin hangi kredi kategorisi veya kredi ürün paketi karşılığında
alındı ise sistemde de tahsis koşulunda belirtilen ilgili kategori veya paketle ilişkilendirilmesi
gerekir. Bu kredi riski devam ettiği müddetçe, söz konusu mevduatın mevduat sahiplerinin
serbest kullanımına bırakılmaması veya ilgili tutarın teminat vasfını kaybettirmeyecek ilave
tedbirler alınması şarttır.
Nakit rehini ile ilgili verilen paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangisi doğrudur?
A)

I

B)

II

C)

III

D)

IV

E)

Hepsi

2)

Nakit rehini ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)
Kredi borçlusunun teminat olarak kendi hesapları rehnediliyor ise NAKİT
TEMİNAT İÇİN BLOKE VE REHİN TALİMAT MEKTUBU düzenlenerek borçlu tarafından
imzalanır.
B)
Kredi borçlusu dışında 3. şahsın hesapları rehnedilecek ise, NAKİT TEMİNAT
İÇİN BLOKE VE REHİN TALİMAT MEKTUBU(3.ŞAHISLAR İÇİN) düzenlenerek alınır.
C)
Müşterek hesap; “tek başına kullanım” ise ve hesap sahiplerinden biri kredi
borçlusu ise, NAKİT TEMİNAT İÇİN BLOKE VE REHİN TALİMAT MEKTUBU
düzenlenerek borçlu tarafından imzalanmış olması kaydıyla müşterek hesap rehnedilebilir.
D)
Müşterek hesap; 3. Şahsa ait ve “tek başına kullanım” değil ise NAKİT
TEMİNAT İÇİN BLOKE VE REHİN TALİMAT MEKTUBU (3.ŞAHISLAR İÇİN) alınarak
işlem yapılır.
E)
Teminat olarak, tahsis koşullarında öngörülen şartlarda ve tutarda nakit rehinin
tutulması şarttır.
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3)

Menkul kıymet rehini ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)
Kredi borçlusunun veya üçüncü bir şahsın, kredi teminatı olarak yine
bankamızda bulunan menkul kıymetleri rehin edilebilir.
B) Menkul kıymet adedinde, cinsinde, döviz cinsi ve/veya vadesinde değişiklik
yapıldığı taktirde her defasında yeni bir taahhütname veya sözleşme düzenlenmesine gerek
kalmaması için düzenlenen sözleşme veya taahhütnamelere rehin veren müşterinin müşteri
numarasının yazılması gerekir.
C)
Risk ilişkisinin devamı süresince, hisse senetlerinin bedelli/bedelsiz rüçhan
hakkı kullanımı, temettü ve kâr paylarının alınması, oy hakkının kullanılması gibi hususlar,
merkezce yakından takip edilmelidir.
D)
Menkul Kıymet Rehin Senedi Taahhütnameleri, imza yetkisi ve şekil şartları
bakımından kontrol edilerek şube pazarlama yetkilileri tarafından teslim alınır ve bir fotokopisi
alındıktan sonra orijinali operasyona iletilir.
E)
Kredi borçlusu tüzel kişi olup, Banka nezdinde kendi riskinin teminatı olarak
kendi menkul kıymetleri rehin ediliyor ise FRM.2055 MENKUL KIYMET REHİN SENEDİ
TAAHHÜTNAMESİ düzenlenir.
4)

P.O.S rehni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)
Kredi borçlusu veya üçüncü bir şahıs P.O.S.üye işyerlerinin, kredi teminatı
olarak yine bankamızda bulunan, lehlerine açılan bloke hesaplarına geçen veya geçmesi
kesinleşmiş olan doğmuş bankamız alacaklarının kredi teminatı olarak rehin alınabilir.
B)
Kredi borçlusunun teminat olarak kendi hesapları rehnediliyor ise NAKİT
TEMİNAT İÇİN BLOKE VE REHİN TALİMAT MEKTUBU düzenlenerek borçlu tarafından
imzalanır.
C)
Şube, kredi teminatına POS blokesi alacağı müşteriler için ADK Üye İşyeri
Sistem Tanım Servisine mutlaka bloke hesap tipi : Diğer Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi
Blokeleri, Kullanım Amacı:POS-Üye İşyeri şeklinde açtığı hesap numarasını Üye İşyeri
Değişiklik talep formu üzerindeki Diğer Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Blokeleri hesap alanında
belirterek, hesap değişikliği talebini iletir.
D)
Tahsis koşulunda öngörülen şartlarda ve tutarda rehnin teminat olarak tutulması
şarttır. Tahsis koşulunda meydana gelen değişiklik, riskin kalmaması veya azalması
durumlarında rehnin tamamının veya bir kısmının çözümü talep edilebilir. Bu durumda
“Teminat Çıkış/İade İşlemleri ile İlgili Genel Kurallar ve Onay Merciileri” maddesine uygun
olarak işlem yapılır.
E)
Kredi teminatı için tanımlı olan POS blokesi hesabını vadeli hesap olarak
değiştirilmek istenmesi durumunda, “Teminat Çıkış/İade İşlemleri ile İlgili Genel Kurallar ve
Onay Merciileri” maddesine uygun olarak müşteriye iadesi yapılır.
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5)

Emtia rehini ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)
Emtiayı temsil eden evrakın rehni ile birlikte, teslimine gerek olmaksızın emtia
üzerinde rehin tesis edilebilir
B)
Menkul eşya üzerinde rehin hakkının doğabilmesi için, eşyanın bankamıza
teslim edilmesi gerekmez.
C)
Rehinli emtianın bulunduğu deponun görünür bir yerine, bankamız emtia deposu
olduğunu belirten bir tabela konulmalı, depo kapısı bankamız mührü ile mühürlenmeli ve
anahtarı şubede ortaklaşa saklama esaslarına göre saklanmalıdır.
D)
Rehin alınacak emtianın, mutlaka ekspertizi yaptırılacaktır. Ekspertizin,
bankamızca belirlenecek, güvenilir ve kredi borçlusuyla hiçbir ilişkisi bulunmayan, işinin ehli
bir ekspere yaptırılması gerekmektedir.
E)

Teminat olarak, tahsis koşulunda öngörülen şartlarda ve tutarda rehnin tutulması

6)

Rehin alınacak emtianın;

şarttır.

•
Çabuk bozulan türden olmaması (saklanması özel bir tesise ihtiyaç gösteren
emtia için, mahallinde bu tür bir tesisin bulunması),
•
Depolamaya elverişli olması ve evsafını kaybetmeden uzun süre saklanmaya
imkân vermesi,
•

Değeri süratle (istikrarsız) değişen yapıda olmaması,

•

Paraya çabuk çevrilebilecek nitelikte olması,

•

İşleme ve satış devresinin geçmemiş olması gerekir.

Emtia rehini ile ilgili yukarıdakilerden kaçı doğrudur?
A)

1

B)

2

C)

3

D)

4

E)

5
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7)

Menkul kıymet rehni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)
Kredi borçlusu dışında 3. şahsın menkul kıymetleri rehnedilecek ise MENKUL
KIYMET REHİN SENEDİ TAAHHÜTNAMESİ (3. ŞAHISLAR İÇİN) taahhütnameler
düzenlenir
B)
Müşterek Bir Hesaba Ait Menkul Kıymetlerin Rehnedilmesi, müşterek hesabın
kullanım şekli “tek başına kullanım” değil ise veya hesap sahiplerinden biri kredi borçlusu ise
MENKUL KIYMET REHİN SENEDİ TAAHHÜTNAMESİ düzenlenir.
C)
Başka bir finans kuruluşu nezdinde saklanan / bulunan menkul kıymetlerin rehin
alındığı hallerde kullanılmak üzere aşağıda isimleri mevcut ilgili Menkul Kıymet Rehin Senedi
Taahhütnamesi’ nin ilgili taraflarca imzalanması gerekmektedir.
D)
Müşterinin bankamız nezdinde 3. kişinin riskinin teminatı olarak başka bir
finans kuruluşu nezdinde saklanan maliki olduğu menkul kıymetleri rehin vermesi durumunda
FRM.2148 Menkul Kıymet Rehin Senedi Taahhütnamesi (3.Kişi Riski İçin- Başka Bir Finans
Kuruluşu Nezdindeki Menkul Kıymeti Rehin Vermesi)kullanılmalıdır.
E)
Müşterinin bankamız nezdinde 3. kişinin riskinin teminatı olarak başka finans
kurumu nezdindeki müşterek hesaplarındaki menkul kıymetleri rehin vermesi durumunda
FRM.2150 Menkul Kıymet Rehin Senedi Taahhütnamesi (3.Kişi Riski İçin- Başka Bir Finans
Kuruluşu Nezdindeki Müşterek Hesaptaki Menkul Kıymeti Rehin Vermesi) kullanılmalıdır.
8)

İstisna hüküm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)
Sadece sanayî işletmelerine özgü olmak üzere, Ticari İşletme Rehni Kanunu’nun
Ek 2. maddesine göre, sanayi işletmelerinde Rehnin tescili anında mevcut ve işletmenin
faaliyetine tahsis edilmiş olan makina, araç, alet ve motorlu nakil araçları, İhtira beratları,
markalar, modeller, resimler ve lisanslar gibi sınai haklar unsurlardan sadece biri veya daha
fazlası rehnin konusu yapılabilir, ticarî işletme rehnine konu kredilerle satın alınan makine,
ekipman, araç, alet ve cihazlar rehnedilebilir.
B)
Sanayi işletmelerinde rehne konu olan varlıkların bir listesi işletmenin yasal
defterlerinden işletme veya yevmiye defterinin son sayfasına noter tarafından onaylanarak
eklenir. Bu listelerde, rehinli malların özellikleri açıkça belirtilir. Bu işlem rehnin devamı
süresince her yıl yenilenir.
C)
Ticari işletme rehni sözleşmesi, tüzel kişiliğe sahip ve sermaye şirketi olarak
kurulmuş kredi kurumları, kredili satış yapan gerçek ve tüzel kişiliği haiz şirketler ve
kooperatifler ile ticari işletmenin sahibi bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılır.
D)
Noterden sadece imza tasdikli rehin sözleşmeleri, ticaret siciline tescil edilseler
dahi geçersiz sayılmaz.
E)
Tacirler, ticari işletmelerine ilişkin işlemleri ticaret unvanı ile yapmak zorunda
olduklarından, ticari işletme rehni sözleşmesinde de ticaret unvanı kesinlikle yer almalıdır.
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Şayet işletme adı da mevcut ise işletme adının da rehne dahil edilmesi zorunludur. Aksi halde
rehin sözleşmesi geçersiz olur.
9)

Yetkili noterce yapılan düzenleme şeklindeki ticari işletme rehni sözleşmesinde;

•
Rehni verenin ticari unvanının (ve varsa işletme adının da) eksiksiz ve yanlışsız
olarak, unsurlar listesinde belirtilmesi,
•
Bizzat tespit yoluyla oluşturulması gereken unsurlar listesinde, tescil anında
işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş tüm taşınırların eksiksiz surette yer alması,
•
Ticari işletmenin kapsamının genişliği veya dağınıklığı sebebiyle tüm
taşınırların belirlenmesinden kuşku duyuluyorsa, rehni verenden "tescil anında mevcut başka
taşınır işletme tesisatı bulunmadığına" ilişkin bir taahhütname alınması,
•
Mevcut taşınırların ayırıcı niteliklerinin, unsurlar listesine, belirlenebilir ve açık
surette yazılması gerekmektedir.
İstisna hüküm ile ilgili yukarıda verilenlerden kaçı doğrudur?
A)

4

B)

3

C)

2

D)

1

E)

0
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10)

İstisna hüküm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)
Tüm ticari işletme rehinlerinde, rehine konu olan varlıkların bir listesi işletmenin
yasal defterlerinden işletme veya yevmiye defterinin son sayfasına noter tarafından onaylanarak
eklenmesine gerek yoktur.
B)
Rehin verenler çoğu zaman ticaret unvanlarını eksik veya yanlış olarak beyan
ettiklerinden, durum sicilden ayrıca araştırılmalı veya rehin verenden sicil tasdiknamesi
istenmelidir.
C)
Rehin sözleşmesinin şubede düzenlenerek imza edilmesi, notere sadece
imzaların tasdik ettirilmesi, rehni hukuken geçersiz hale getirebileceğinden, ticari işletme rehni
sözleşmesinin kesinlikle noterler tarafından düzenleme şeklinde tanzim ve tasdiki gerekir.
Rehin bedeli TL olarak belirlenmeli ve sözleşmeye de TL olarak yazılmalıdır.
D)
Ticaret sicil memurlukları, rehin alacaklısı ve rehin verenin ticaret sicili
numaralarının, noterde düzenlenen sözleşmelerde bulunmasını ısrarla istediklerinden, ticari
işletme rehni sözleşmelerine sicil numaralarının yazılması gerekecektir.
E)
Şirketin kendi borcunun teminatı olarak ticari işletme rehni verebilmesi için ana
sözleşmesinde ve imza sirkülerinde bu hususta herhangi bir sınırlama ya da özel bir düzenleme
bulunmaması kaydı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde genel kurul,
kollektif ve komandit şirketlerde ortaklar kurulu tarafından oybirliği ile karar alınması ve alınan
kararın noter tasdikli olması gerekir.
Cevap Anahtarı:
1)e

2)d

3)c

4)e

5)b

6)e

7)b

8)d

9) a

10) a
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11. İPOTEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Bu hafta teminata alınan ipotekler, ipotek türleri, ipoteğin kapsamı anlatılacaktır.
İpotekler kredide kullanılan en önemli teminattır. Kredi geri ödemesi sorunlu hale geldiğinde
ipotek alınan gayrimenkuller nakde dönüştürmek için satılır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Nitelik itibari ile kaç çeşit ipotek vardır?

2)

Organize sanayi bölgelerinde ipotek tesisi hangi şartlara bağlıdır?

3)

Takyidat nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İpotek alınması

Gayrimenkul yakyidatı

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Tapu
dairesi
yapılmalı

ziyareti
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Anahtar Kavramlar
•

İpotek cinsi

•

İpotek miktarı

•

İpotek sırası
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Giriş
Bu bölümde Bankalarca en sağlam teminat türü ipotektir. Bu nedenle bankalar ipotek
işlemlerine önem verir. İpotek işlemi tapu dairelerinde tapuyu sahibiyle banka arasında yapılan
yazılı bir sözleşmedir.
İpotek tesisi işleminde gerekli belgeleri ipotek tipleri ve alınan gayrimenkulün borç ödenmesi
sonrası nasıl ipoteğinin fek edileceği konularımız arasındadır.
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11.1Gayrimenkul İpoteği
İpotek, bir alacağın teminat altına alınması amacıyla bir taşınmazın değerinden, alacaklının
alacağını öncelikle elde etmesi imkanını sağlayan sınırlı bir ayni haktır. İpotek hakkı, herkese
karşı ileri sürülebilir ve rehinli alacaklıya (ipotek alacaklısına) öncelikle alacağını alma hakkını
verir.
İpotek tesisi, tapu dairesinde, Tapu Sicil Müdürü tarafından düzenlenen bir "Resmi Senet"in
taraflarca (gayrimenkul maliki ve kredi veren banka) imzalanması ve tapu siciline "tescil"
(kayıt) ile gerçekleşmektedir.

11.2.Nitelikleri İtibariyle Gayrimenkul İpotekleri
11.2.1.Kat’i Borç İpoteği (Ana Para İpoteği veya Muayyen Meblağ İpoteği)
İpotek alınırken, kullandırılan kredinin tutarı belli ise alacağın miktarının gösterilmesi suretiyle
alınan ipotektir.
Kat’i borç ipoteklerinde, tesis edilecek ipoteğin hukuken geçerli olabilmesi için evrakların
müşteriye imzalatılmış ve kredinin (“Krediler > Taksitli Kredilere Özgü İşlemler
>Kullandırım” menüsü kullanılarak) kullandırılmış olması şarttır. Aksi takdirde (kredi
kullandırılmadan ipotek tesis edilmesi durumunda) hukuken doğmamış bir borç için ipotek
alınmış olacağından dolayı ipotek hükümsüz olacaktır.
Kat’i borç ipoteği tesis edilerek kullandırılan kredilerde ara ödeme ya da ödeme plan
değişikliğinin yapılması, yeni ödeme planının Tapu Müdürlüğü’ ne derç edilmesini/ kayıt
ettirilmesini gerektireceğinden tercih edilmez. Ancak, kredi müşterilerinin faiz indirimi talebi
ya da taksitleri erken ödeme talebinin olması halinde ilgili mevzuat tüketici lehine olduğundan
talebin dikkate alınmasında hukuken bir sakınca bulunmamaktadır. Bu hallerde geri ödeme
planı yenilenmeden aynı sözleşme kapsamında devam edilebilir. .Ancak, kat’i borç
ipoteklerinde resmi senet metninde ödeme planı yer almakta olduğundan eğer ödeme planı
değişikliği yapılıyor ise, yeni ödeme planı çıktısı üzerine borçlunun (ve vade uzuyor ise kefilin)
imzasının alınması ve yeni ödeme planının mutlaka Tapu Müdürlüğü’nde derç edilmesi/ kayıt
ettirilmesi gerekmektedir.
Belli bir ödeme planına bağlı olarak kullandırılan kredilerde kredi konusu gayrimenkul üzerine
1. dereceden ve 1. sıradan kat’i borç ipoteği tesis edilir. Kat’i borç ipoteği ödeme planında
belirtilen taksitler toplamı üzerinden düzenlenir. Resmi senet üzerinde yer alan ödeme planının
bankamız nezdindeki imzalı ödeme planı ile aynı olması gerekmektedir.
Döviz olarak ipotek alınması mümkündür, ipoteğin döviz olarak alınması durumunda ayrıca bir
TL ödeme tablosu hazırlanmasına gerek yoktur.
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11.2.2.Teminat İpoteği (Üst Sınır İpoteği veya Azami Meblağ İpoteği)
Alacağın miktarı belli değil ise, taşınmazın ne miktara kadar teminat oluşturacağı belirtilmek
suretiyle alınan ipoteklerdir.
Kural olarak, ipotekle her türlü alacak teminat altına alınabilir. Alacak hakkının henüz
doğmamış olması da mümkündür. Bu nedenle, ipotek sözleşmesinde "doğmuş ve doğacak
borçlara karşılık" ibaresi kullanılmaktadır.

11.2.3.Garame İpoteği
Aynı dereceden birden fazla kişi lehine tesis edilen ipotek türüdür.

11.3.Yabancı Para İpotekler
Kural olarak ipotekler TL üzerinden tesis edilir. Ancak;
Ø Dış kaynaklı kredi,
Ø Yurt içi, yurt dışı kredi kullandırımlarında kullandırılacak tüm döviz kredileri,
Ø Dövize endeksli TL krediler,
için T.C.M.B.'ce alım satım konusu yapılan döviz cinsleri üzerinden kati borç ipoteği ve teminat
ipoteği alınabilecektir.
Yasa gereği de, YP ipotekler sadece aynı cins YP kredilerin teminatına sayılır. (Örnek
Amerikan Doları kullandırılmış kredinin teminatına Amerikan Doları ipotek) Ancak TL alınmış
ipotekler YP ve TL kredilerin teminatına sayılabilir.

11.4.Gerçek Kişilerin İpotek Verme Ehliyeti
Gerçek kişiler, "mümeyyiz" (makul surette hareket edebilme iktidarına sahip olmak) ve "reşit"
(18 yaşını doldurmuş) olmak kaydıyla, gayrimenkul tasarruflarında bulunabilirler.
Ancak, akıl hastalığı, akıl zayıflığı sarhoşluk veya benzeri nedenlerle "hacir" altına alınmış
kişiler ve bir yıldan fazla hapis cezası ile "mahkûm" olanlar, bu süre içerisinde, bizzat
gayrimenkul tasarruflarında bulunamazlar.

11.4.1.Gerçek Kişilerin “Konut” ları Üzerine İpotek Tesis Edilmesi
Teminata konu gayrimenkul gerçek kişiye ait ve “konut” ise; ipotek alınacak gayrimenkul
sahibinin evli olması durumunda (konutun aile konutu olup olmadığına bakılmaksızın), ileride
bankamız aleyhine olası ihtilaflara karşı tedbir olarak her durumda ipotek alınmadan önce;
Gayrimenkul sahibi gerçek kişinin medeni durumu sorulur,
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cevap “bekar” ise, Kimlik Paylaşım Sisteminden (KPS) tespit/teyit edilir,
Müşteri beyanı ve/veya KPS den yapılan tespit sonucu gayrimenkul sahibi evli ise,
Sahip ve eşinin nüfus cüzdanlarından eş oldukları tespit edilir,
İpotek alınmadan önce veya en geç ipotek alınması esnasında eşinden yazılı
KONUTU İÇİN MUVAFAKATNAME” alınması şarttır.

AİLE

(Bu muvaffakatnamenin noter tasdikli olması tercih edilir. Bu husus sağlanamazsa şube veya
tapu huzurunda imzalanması gerekmektedir. Bu belge, hem kredi dosyasında hem de
taşınmazın tapudaki dosyasında muhafaza edilir). Sadece, konut müşterek (eşler arasındaki
ortak tapular için geçerlidir) ise ve gayrimenkulün tamamı ipotek veriliyor ise eş
muvafakatnamesinin alınmasına gerek yoktur.

11.4.2.Velâyet Altındaki Çocuğun Taşınmazı Üzerine İpotek Tesis Edilmesi
Medeni Kanun'a göre, velayet altındaki çocuğun, ana ve baba ile müştereken (birlikte) malik
olduğu veya sadece kendisine ait taşınmazının, ana ve babanın borcuna karşılık ipotek
edilebilmesi için "bir vasinin iştiraki ve sulh mahkemesi hâkiminin onayı" gereklidir. Bu
nedenle, çocuğa mahkemece bir kayyım tayin edilerek, işlemin bu kayyımın iştiraki ile
yapılması ve sulh mahkemesinin tasdiki gerekmektedir. Çocukların (yaşı küçüklerin)
gayrimenkulleri, üçüncü bir kişinin borcu için ipotek edilmez.

11.5.Tüzel Kişilerin İpotek Verme Ehliyeti
11.5.1.Ticaret Şirketleri
11.5.1.1.Bir ticaret şirketinin kendi kredi borcu için kendi gayrimenkulünü
ipotek vermesi halinde
İpotek verecek Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilen ana sözleşmesinde
(şirketin tescil ve ilan edilmiş son güncel ana sözleşmesinin esas alınması gerekir)ipotek verme
konusunda “taşınmazlarını ipotek verme, gayrimenkulleri üzerinde her türlü ayni hak tesis
etme, taşınmazlarını rehnetme” şeklindeki ifadelerle açık yetki bulunması gerekir. Bu şekilde
açık yetki var ise, ana sözleşmesinde şirketin ipotek vermesi için getirilmiş özel bir kısıtlayıcı
hüküm ya da özel düzenleme bulunmaması ve/veya ana sözleşmede bu konulardaki yetkinin
genel kurula/müdürler kuruluna ya da şirketin başkaca bir yönetim organına bırakılmış
olmaması, kayıt ve şartı ile başkaca ek bir kıstas ya da yönetim organı kararı aranmaksızın işlem
yapılabilecektir.
Ana sözleşmedeki bu açık hükmün ipotek tesisi sürecinde talep edilecek olan yetki belgesinde
de yer alıyor olması gerekir. Yetki belgesi kontrolü yapılır iken yetki belgesinde
yetkilendirmenin gerekli açıklıkta olmadığı tespit edilir ise, kısıtlayıcı bir hükme veya çelişki
yaratacak şekilde bir düzenlemeye rastlanır ise yani yetki belgesindeki yetkilendirmeden en
ufak tereddüt edildiği hallerde şirketin ana sözleşmesi kontrol edilmelidir.
277

Ana sözleşmede açık yetkinin görülmesine rağmen, ipotek tesis aşamasında yetki belgesinde
ana sözleşmesindeki açık hüküm yer almıyor ise, ana sözleşmedeki açık yetkinin yetki
belgesine ekletilerek ek bir yönetim organ kararı alınmasına gerek olmadan işleme devam
edilebilir.
Ana sözleşmede de yetki görülmez ise, anonim şirketlerde ana sözleşme tadili yapılması
gerekir. Limited şirketlerde ise, Hukuk Müşavirliği İpotek Birimi’nden uygun karar örneğini
temin edilerek işlemlerin yapılması gerekir. İlgili yönetim organ kararının oybirliği ile alınması
gerekir. (Eski Türk Ticaret Kanunda ortaklar kurulu olarak geçen karar, Yeni Türk Ticaret
Kanundan Limited Şirketler açısından Genel Kurul Kararı olarak geçecektir. Alınacak olan
Yönetim Organ Kararlarının Noter Onaylı olması hususu da unutulmamalıdır)
Ana sözleşme ve ipotek tesisinde Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden temin edilen yetki belgesinde
kısıtlayıcı nitelikte hüküm ya da özel düzenleme bulunması ve/veya ana sözleşmede bu
konulardaki yetkinin genel kurula/müdürler kuruluna ya da şirketin başkaca bir yönetim
organına verildiği şeklinde bir düzenleme var ise HTS üzerinden işlem özelinde Hukuk
Müşavirliği İpotek Birimi’nden görüş alınmalıdır.

11.5.1.2.Bir Ticaret Şirketinin Başka Bir Ticaret Şirketinin Kredi Borcu İçin
Kendi Gayrimenkulünü İpotek Vermesi Halinde
İpotek verecek Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilen ana sözleşmesinde
(şirketin tescil ve ilan edilmiş son güncel ana sözleşmesinin esas alınması gerekir) 3.kişilerin
borçları için gayrimenkullerini ipotek verme konusunda açık yetki bulunması gerekir. Bu
şekilde açık yetki var ise, ana sözleşmesinde şirketin ipotek vermesi için getirilmiş özel bir
kısıtlayıcı hüküm ya da özel düzenleme bulunmaması ve/veya ana sözleşmede bu konulardaki
yetkinin genel kurula/müdürler kuruluna ya da şirketin başkaca bir yönetim organına bırakılmış
olmaması kayıt ve şartı ile başkaca ek bir kıstas ya da yönetim organ kararı aranmaksızın işlem
yapılabilecektir. Bu açık yetkinin ipotek tesisine karar verildiği zaman Ticaret Sicil
Memurluğundan alınan yetki belgesinde de yer alıyor olması gerekir. Yetki belgesi kontrolü
yapılır iken yetki belgesinde yetkilendirmenin gerekli açıklıkta olmadığı tespit edilir ise,
kısıtlayıcı bir hükme veya çelişki yaratacak şekilde bir düzenlemeye rastlanır ise yani yetki
belgesindeki yetkilendirmeden en ufak tereddüt edildiği hallerde şirketin ana sözleşmesi
kontrol edilmelidir.
Ana sözleşmede açık yetkinin görülmesine rağmen ipotek tesis aşamasında yetki belgesinde
ana sözleşmesindeki açık hüküm yer almıyor ise ana sözleşmedeki açık yetkinin yetki belgesine
ekletilerek ek bir karar alınmasına gerek olmadan işleme devam edilebilir.
Şirketin ana sözleşmesinde sadece “şirketin taşınmazlarını ipotek verme, gayrimenkulleri
üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek, taşınmazlarını rehnetmek” şeklinde yetki var ise, bu
durumda ipotek tesisi için Hukuk Müşavirliği İpotek Birimimizden uygun karar örneği temin
edilerek ilgili yönetim organ kararının oybirliği ile alınması gerekir. Ana sözleşmede yukarıda
belirtilen şekilde yetki olmasına rağmen ipotek tesis aşamasında yetki belgesinde ana
sözleşmesindeki hüküm yer almıyor ise ana sözleşmedeki hükmün yetki belgesine ekletilerek
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Hukuk Müşavirliği İpotek Birimi’nden uygun karar örneği temin edilerek ilgili yönetim organ
tarafından alınacak kararının oybirliği ile alınmış olması ile işlemlere devam edilebilir.
Ana sözleşmede ipotek ile ilgili hiçbir yetki yok ise, anonim şirketlerde ana sözleşme tadili
yapılması gerekir; limited şirketlerde ise, Hukuk Müşavirliği İpotek Birimimizden uygun karar
örneği temin edilerek işlemlerin yapılması gerekir. İlgili yönetim organ kararının oybirliği ile
alınması gerekir.
Ana sözleşmede kısıtlayıcı nitelikte hüküm ya da özel düzenleme bulunması ve/veya ana
sözleşmede bu konulardaki yetkinin genel kurula/müdürler kuruluna ya da şirketin başkaca bir
yönetim organına verildiği şeklinde bir düzenleme var ise işlem özelinde HTS üzerinden
Hukuk Müşavirliği İpotek Birimi’nden görüş alınmalıdır.

11.5.1.3.Bir Ticaret Şirketinin Gerçek Kişilerin Kredi Borçları İçin Kendi
Gayrimenkulünü İpotek Vermesi Halinde
Bir ticaret şirketinin şahıs firmaları/gerçek kişi ticari işletmelerinin kredi borçları için kendi
gayrimenkulünü ipotek vermesi de bu kapsamda değerlendirilmelidir
Limited şirketler bakımından
Limited şirketlerde; şirketin ana sözleşmesinde “şirketin maliki olduğu taşınmazların 3.gerçek
şahısların borçları için ipotek verilebileceği ” konusunda açık hüküm var ve herhangi bir
sınırlandırıcı özel bir hüküm yok ise ya da özel düzenleme bulunmuyor ve/veya ana sözleşmede
bu konulardaki yetki genel kurula/müdürler kuruluna ya da şirketin başkaca bir yönetim
organına bırakılmamış ise ek kıstas ya da yönetim organı kararı alınmasına gerek yoktur.
Şirketin ana sözleşmesinde söz konusu yetki var ancak ipotek tesisi aşamasında şirketin Ticaret
Sicil Memurluğundan temin ettiği yetki belgesinde bu hususa ilişkin hüküm yok ise bu husus
yetki belgesine ekletilir ve ek yönetim organ kararı alınmadan işlem yapılabilir.
Bildirilen şekilde ana sözleşmede açık hüküm yok ise “Hukuk Müşavirliği İpotek Birimi’nden”
uygun karar örneği temin edilerek ilgili yönetim organından oybirliği ile karar alınması gerekir.
Limited şirket ana sözleşmesinde, ipoteğe ilişkin açık hüküm olmasına rağmen
sınırlandırıcı/kısıtlayıcı hükmün olduğu ya da özel düzenleme bulunduğu ve/veya ana
sözleşmede bu konulardaki yetkinin genel kurula/müdürler kuruluna ya da şirketin başkaca bir
yönetim organına bırakılmış olduğu tespit edilir ise sınırlama olup olmadığının incelenmesi
gerekeceğinden konu işlem özelinde HTS üzerinden Hukuk Müşavirliği İpotek Birimi’ne
yönlendirilmelidir.
Anonim şirketler bakımından
Şirketin ana sözleşmesinde, “şirketin maliki olduğu taşınmazların 3.şahısların borçları için
ipotek verilebileceği”’ ne dair açık yetki var ise ek bir yönetim organ kararı alınmasına gerek
yoktur. Şirketin ana sözleşmesinde bildirilen şekilde açık hüküm ve yetki yok ise ana sözleşme
tadili yapılmalı ve ana sözleşmeye “herhangi bir sınırlama olmaksızın şirketin maliki olduğu
taşınmazları 3.şahısların borçları için ipotek verilebileceği” ne dair bir hüküm
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eklenmelidir. Ana sözleşmede yukarıda belirtildiği şekilde yetki olmasına rağmen, ipotek tesis
aşamasında yetki belgesinde ana sözleşmedeki hüküm yer almıyor ise ana sözleşmedeki
hükmün yetki belgesine eklettirilerek ek bir karar alınmasına gerek olmadan işlemlere devam
edilebilir.
Şirket ana sözleşmesinde, ipoteğe ilişkin açık hüküm olmasına rağmen sınırlandırıcı/kısıtlayıcı
hükmün olduğu ya da özel düzenleme bulunduğu ve/veya ana sözleşmede bu konulardaki
yetkinin genel kurula ya da şirketin başkaca bir yönetim organına bırakılmış olduğu tespit edilir
ise sınırlama olup olmadığının incelenmesi gerekeceğinden konu işlem özelinde HTS üzerinden
Hukuk Müşavirliği İpotek Birimi’ne yönlendirilmelidir.

11.5.1.4.Bir Kollektif Veya Komandit Şirketin Kendi Kredi Borçları İçin
Kendi Gayrimenkulünü İpotek Vermesi Halinde
İpotek verecek Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilen ana sözleşmesinde
(şirketin tescil ve ilan edilmiş son güncel ana sözleşmesinin esas alınması gerekir) ipotek verme
konusunda “taşınmazlarını ipotek verme, gayrimenkulleri üzerinde her türlü ayni hak tesis
etme, taşınmazlarını rehnetme” şeklindeki ifadelerle açık yetki bulunması gerekir. Bu şekilde
açık yetki var ise, ana sözleşmesinde şirketin ipotek vermesi için getirilmiş özel bir kısıtlayıcı
hüküm ya da özel düzenleme bulunmaması ve/veya ana sözleşmede bu konulardaki yetkinin
şirketin başkaca bir yönetim organına bırakılmış olmaması, kayıt ve şartı ile başkaca ek bir
kıstas ya da yönetim organı kararı aranmaksızın işlem yapılabilecektir.
Ana sözleşmedeki bu açık hükmün ipotek tesisi sürecinde talep edilecek olan yetki belgesinde
de yer alıyor olması gerekir. Yetki belgesi kontrolü yapılır iken yetki belgesinde
yetkilendirmenin gerekli açıklıkta olmadığı tespit edilir ise, kısıtlayıcı bir hükme veya çelişki
yaratacak şekilde bir düzenlemeye rastlanır ise yani yetki belgesindeki yetkilendirmeden en
ufak tereddüt edildiği hallerde şirketin ana sözleşmesi kontrol edilmelidir.
Ana sözleşmede açık yetkinin görülmesine rağmen, ipotek tesis aşamasında yetki belgesinde
ana sözleşmesindeki açık hüküm yer almıyor ise, ana sözleşmedeki açık yetkinin yetki
belgesine ekletilerek ek bir yönetim organ kararı alınmasına gerek olmadan işleme devam
edilebilir.
Ana sözleşmede ve ipotek tesisinde Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden temin edilen yetki
belgesinde de yetki görülmez ise şirketin ipotek vermesi için getirilmiş özel bir kısıtlayıcı
hüküm ya da özel düzenleme bulunmaması ve/veya ana sözleşmede bu konulardaki yetkinin
şirketin başkaca bir yönetim organına bırakılmış olmaması kaydı ile Hukuk Müşavirliği İpotek
Birimimizden uygun karar örneğini temin edilerek işlemlerin yapılması gerekir. İlgili yönetim
organ kararının oybirliği ile alınması ve noter tasdikli olması gerektiği unutulmamalıdır.
Ana sözleşme ve ipotek tesisinde Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden temin edilen yetki belgesinde
kısıtlayıcı nitelikte hüküm ya da özel düzenleme bulunması ve/veya ana sözleşmede bu
konulardaki yetkinin şirketin başkaca bir yönetim organına bırakılmış olması halinde işlem
özelinde HTS üzerinden Hukuk Müşavirliği İpotek Birimi’nden görüş alınmalıdır.
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11.5.1.5.Bir Kollektif Veya Komandit Şirketin 3.Bir Gerçek Kişinin, Ticaret
Şirketinin, Gerçek Kişi Ticari İşletmenin Kredi Borçları İçin Kendi
Gayrimenkulünü İpotek Vermesi Halinde
İpotek verecek Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilen ana sözleşmesinde
(şirketin tescil ve ilan edilmiş son güncel ana sözleşmesinin esas alınması gerekir) 3.kişilerin
borçları için gayrimenkullerini ipotek verme konusunda açık yetki bulunması gerekir. Bu
şekilde açık yetki var ise, ana sözleşmesinde şirketin ipotek vermesi için getirilmiş özel bir
kısıtlayıcı hüküm ya da özel düzenleme bulunmaması ve/veya ana sözleşmede bu konulardaki
yetkinin şirketin başkaca bir yönetim organına bırakılmış olmaması kayıt ve şartı ile başkaca
ek bir kıstas ya da yönetim organ kararı aranmaksızın işlem yapılabilecektir. Bu açık yetkinin
ipotek tesisine karar verildiği zaman Ticaret Sicil Memurluğundan alınan yetki belgesinde de
yer alıyor olması gerekir. Yetki belgesi kontrolü yapılır iken yetki belgesinde yetkilendirmenin
gerekli açıklıkta olmadığı tespit edilir ise, kısıtlayıcı bir hükme veya çelişki yaratacak şekilde
bir düzenlemeye rastlanır ise yani yetki belgesindeki yetkilendirmeden en ufak tereddüt edildiği
hallerde şirketin ana sözleşmesi kontrol edilmelidir.
Ana sözleşmede açık yetkinin görülmesine rağmen ipotek tesis aşamasında yetki belgesinde
ana sözleşmesindeki açık hüküm yer almıyor ise ana sözleşmedeki açık yetkinin yetki belgesine
ekletilerek ek bir karar alınmasına gerek olmadan işleme devam edilebilir.
Şirketin ana sözleşmesinde sadece “şirketin taşınmazlarını ipotek verme, gayrimenkulleri
üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek, taşınmazlarını rehnetmek” şeklinde yetki var ise, bu
durumda ipotek tesisi için Hukuk Müşavirliği İpotek Birimi’nden uygun karar örneği temin
edilerek işlemler yapılabilir. İlgili yönetim organ kararının oybirliği ile alınması ve noter
tasdikli olması gerektiği unutulmamalıdır. Ana sözleşmede yukarıda belirtilen şekilde yetki
olmasına rağmen ipotek tesis aşamasında yetki belgesinde ana sözleşmesindeki hüküm yer
almıyor ise ana sözleşmedeki hükmün yetki belgesine ekletilerek Hukuk Müşavirliği İpotek
Birimi’nden uygun karar örneği temin edilerek işlemler yapılabilir. İlgili yönetim organ
tarafından alınacak kararının oybirliği ile alınması ve noter tasdikli olması gerektiği
unutulmamalıdır.
Ana sözleşmede ve ipotek tesisinde Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden temin edilen yetki
belgesinde de açık yetki görülmez ve şirketin ipotek vermesi için getirilmiş özel bir kısıtlayıcı
hüküm ya da özel düzenleme bulunmaması ve/veya ana sözleşmede bu konulardaki yetkinin
şirketin başkaca bir yönetim organına bırakılmış olmaması kaydı ile Hukuk Müşavirliği İpotek
Birimi’nden uygun karar örneğini temin edilerek işlemlerin yapılması gerekir. İlgili yönetim
organ kararının oybirliği ile alınması noter tasdikli olması gerektiği unutulmamalıdır.
Ana sözleşmede kısıtlayıcı nitelikte hüküm ya da özel düzenleme bulunması ve/veya ana
sözleşmede bu konulardaki yetkinin Şirketin başkaca bir yönetim organına verildiği şeklinde
bir düzenleme var ise işlem özelinde HTS üzerinden Hukuk Müşavirliği İpotek Birimi’nden
görüş alınmalıdır.
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11.5.1.6.Payları Borsada İşlem Gören Halka Açık Şirketlerden Alınacak
İpoteklerle İle İlgili Olarak
Bu işlemler özelinde HTS üzerinden Hukuk Müşavirliği Danışmanlık Grubu’ndan görüş
alınmalıdır.

11.5.1.7.Kooperatiflerin Kendi Borçları Veya Üyeleri Olan Gerçek Kişilerin
Kullanacağı Kredilerin Teminatı İçin Kendi Gayrimenkulünü İpotek
Vermek İstemesi Halinde
Konut projeleri kapsamında bir konut yapı kooperatifinin üyesinin kredisinin borcu için veya
kendi borcu için gayrimenkulleri üzerine ipotek tesis edilecek ise (ana sözleşmede özel bir
düzenleme ya da kısıtlama olmaması kayıt ve şartı ile) ana sözleşmede ipotek tesisine ilişkin
herhangi bir hüküm yok ise ana sözleşme tadili aranmasına gerek olmaksızın Kooperatif’in
Kooperatif Genel Kurulu için yeter üye sayısının katılımı ile yapılacak Genel Kurul
toplantısında katılım sağlayan üyelerinin oybirliği veya kooperatif Genel Kurulu için yeter üye
sayısının katılımı ile yapılacak Genel Kurul toplantısında katılım sağlayan üyelerinin minimum
2/3’ünün kabul oyu ile karar alınması veya kooperatif Genel Kurulu için yeter üye sayısının
katılımı ile yapılacak Genel Kurul toplantısında katılım sağlayan üyelerinin çoğunluk oyu ile
karar alınması durumunda ilgili Krediler Genel Müdür Yardımcısı/Koordinatör ve Perakende
Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ‘nın onayı (Katılım sağlayan üye sayısının 2/3’ünün kabul
oyu koşulunun yerine gelmesi durumunda onay alınmasına gerek olmaksızın) ile işlemler
gerçekleştirilebilir.
Diğer herhangi konuda iştigal etmek için kurulmuş kooperatifin (Esnaf Kooperatifleri gibi)
üyesinin kredisinin borcu için veya kendi borcu için gayrimenkulleri üzerine ipotek tesis
edilecek ise (ana sözleşmede özel bir düzenleme ya da kısıtlama olmaması kayıt ve şartı ile)
ana sözleşmede ipotek tesisine ilişkin herhangi bir hüküm yok ise, ana sözleşme tadili
aranmasına gerek olmaksızın kooperatifin genel kurulunda tüm üyelerin “oybirliği” ile
kooperatifin kendi borcu ve üyelerinin bankalardan kullanacağı kredi borçlarının teminatını
teşkil edecek şekilde gayrimenkullerini bankaya dilediği koşullarla ve bedellerle ipotek vermesi
için açık yetkileri içeren karar alması halinde işlemler yapılabilir.
Ancak eğer genel kurulda alınacak olan kararda yönetim kuruluna karar alması için yetki verilir
ise yönetim kurulunda karar alması kaydıyla işlemler yapılabilir.
Konut projeleri kapsamında bir konut yapı kooperatifinin veya diğer herhangi konuda iştigal
etmek için kurulmuş kooperatifin (Esnaf Kooperatifleri gibi) üyesinin kredisinin borcu için
veya kendi borcu için gayrimenkulleri üzerine ipotek tesis edilecek ise (ana sözleşmede özel
bir düzenleme ya da kısıtlama olmaması kayıt ve şartı ile) ana sözleşmede genel kurulda karar
almak kaydıyla yönetim kuruluna ipotek tesis etmeğe ilişkin yetki verildiği yönünde açık bir
hüküm var ise, kooperatif genel kurulunda “oy birliği veya oyçokluğu ile” kooperatifin kendi
borcu ve üyelerinin bankalardan kullanacağı kredi borçlarının teminatını teşkil edecek şekilde
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gayrimenkullerini bankaya dilediği koşullarla ve bedellerle ipotek vermesine ilişkin açık
yetkileri içeren karar alması halinde işlemler yapılabilir.
Ana sözleşmede genel kurulda karar almak kaydıyla yönetim kuruluna ipotek tesis etmeye
ilişkin karar alma yetkisi verildiğinden genel kurulda alınacak olan kararda yönetim kuruluna
karar alması için açık yetki verilip verilmediğine dikkat edilmelidir. Bu bağlamda yönetim
kurulunda ipoteğin tesis şartlarını içeren karar alınması kaydıyla işlemler yapılabilir.

11.5.1.8.Kooperatiflerin Kendi Borçları Ve/Veya Üyeleri Borçları Dışında
3.Gerçek Şahısların Veya Tüzel Kişilerin Borçlarının Teminatı İçin Kendi
Gayrimenkulünü İpotek Vermek İstemesi Halinde;
İşlem özelinde HTS üzerinden Hukuk Müşavirliği İpotek Birimi’nin görüşü alınmalıdır.

11.6.Temsil Yoluyla Vekâleten İpotek Verilmesi
İpotek verecek olan vekilin, özel bir vekâletnamesi olması ve bu vekâletnamenin noterden resen
düzenlenmiş olması gerekmektedir. Vekâletnameler zamanaşımına tâbi olmadıklarından,
süreye bağlı bir vekâletname de söz konusu değilse, konunun önemine binaen ibraz edilen
vekâletnamenin geçerliğinin bankaca araştırılması yerinde olacaktır.
(“Satıcı Bayi Sözleşmesi ile İşlem Yapılması” başlığında vekâletnamelerle ilgili belirtilen
hususlar dikkate alınarak işlem yapılmalıdır.)
İpotek için verilen bir özel vekâletnamenin metninde, aşağıdaki hususlar aranmalıdır:
Ø İpotek edilecek gayrimenkul veya gayrimenkullerin tapu kütüğü kayıtları açıkça
belirlenmiş olmalıdır.
Ø Vekile dilediği bedel ve şartlarla ipotek tesisi yetkisi verilmiş olmalıdır.
Ø Tesis edilecek ipoteğin kimin lehine (kimin kredileri için) verileceği belirtilmiş olmalı
ve aynı zamanda “açılmış ve açılacak her türlü kredilerden doğacak borçların teminatı
için” ipotek verme yetkisi bulunmalıdır.
Ø İpotek 1. derece dışında tesis edilecekse, “serbest dereceden istifade kaydıyla” ipotek
etme yetkisi olmalıdır.
Belirtilen hususlarda herhangi bir eksiklik veya sınırlama bulunması veya açıklık olmaması
hallerinde, vekâletnamenin değiştirilmesi (veya mümkünse eklenti yaptırılması) sağlanacaktır.
Özellikle, vekilin kendisinin veya üçüncü kişinin borcu için ipotek verebilmesi, bu hususun
vekâletnamede açıkça yazılı olması halinde mümkündür.
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11.7.Üçüncü Kişiye Ait Taşınmazın Üzerinde İpotek Tesis Edilmesi
İpotek tesis edilen taşınmazın, borçlunun kendi malı olması gerekli değildir. İpotekle temin
edilen banka alacağının muaccelliyeti (istenebilirliği), bir ihbarın yapılmasına bağlı kılınmışsa,
bu ihbarın ipotekli taşınmazın malikine karşı geçerli olması için, hem borçluya hem de malike
yapılması gerekir.
Medeni Kanun, borçtan kişisel sorumluluğu bulunmayan, ipotekli taşınmazın yeni malikine,
asıl borçlunun bağlı olduğu şartlara göre borcu ödeyerek, taşınmazının paraya çevrilmesini
önlemek yetkisi vermiştir. Bankanın alacağı, hem ipotek, hem de kefaletle teminat altına
alınmışsa, borcu ödeyen taşınmaz maliki, bankanın sahip olduğu kefile müracaat hakkını,
alacaklıya halef olma yoluyla kazanır.
Müşterek mülkiyet konusu bir taşınmaz üzerinde ipotek, maliklerin payları üzerinde bağımsız
olarak tesis edilebilir. Diğer bir ifadeyle, taşınmazın belirli hisseleri üzerinde ipotek
kurulabilecektir. Diğer yandan, bankamız uygulamasında müşterek mülkiyetli bir taşınmazın
ipoteği tercih edilmemektedir.
İştirak halinde mülkiyette ise (miras şirketinde olduğu gibi), taşınmazın bağımsız bir parselinin
veya tümünün üzerinde ipotek tesisi, iştirakçilerin hepsinin muvafakatiyle mümkün olabilir.

11.8.Organize Sanayi Bölgelerinde İpotek Tesis Edilmesi
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddesinin açık hükmü uyarınca Organize Sanayi
Bölgeleri (OSB) alanı içinde bulunan bir taşınmazın OSB tarafından yapılan tahsis anındaki
amacının dışında kullanılabilmesi mümkün olmayıp, bu taşınmazın OSB tüzel kişiliğine olan
borcunun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden üçüncü kişilere satılması da mümkün
değildir. OSB, taşınmazların firmalara tahsisi sırasında bu hususa dair tapu kütüğüne vefa hakkı
ve sair şerh koydurmakta ve bunun sonucu olarak bu şerhlerin hukuki sonuçları ipotek alacaklısı
olarak Bankamızca kabul edilmiş olmaktadır. Bu hususa ilişkin şerhlerin varlığı
halinde gayrimenkulün kaydından terkini sağlanması uygun olacaktır. Ancak ilgili
gayrimenkulün kaydında yer alan OSB Kanunu’nun 18. maddesinden kaynaklı şerh
kaldırılacak olsa dahi 23.10.2008 tarihli 5807 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri
Kanunu’nun 18. maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. İlgili kanunun 18
maddesine göre “Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda
“tapu kaydına taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk
görüşü alınması zorunludur” şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu
taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır” hükmü eklenmek suretiyle ilgili
gayrimenkulün kaydına vefa hakkı şerhi tesis edilmiş, gayrimenkullerin iş bu şerhin
kaldırılması kaydıyla tapularının devredilmesi halinde dahi söz konusu gayrimenkullere icra
yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunluluğu
getirilmektedir. Bu nedenle gayrimenkulün kaydından her ne kadar OSB Kanunun 18.
maddesinden kaynaklı şerh kaldırılmış olsa da ilgili yönetmelik uyarınca yukarıda bahsi geçen
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şerh tesis edilebilir. Söz konusu bu şerh olası bir kanuni takip aşamasında gayrimenkulün
satışında sıkıntılar yaşanmasına sebebiyet verebilir.
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 97/c maddesinde "Katılımcılara vefa
hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda "gayrimenkulün, icra satışları dahil üçüncü
kişilere devrinde OSB’den uygunluk şartı aranacaktır" şerhi konulur. “Bu şerhe rağmen tapu
devrinin gerçekleşmesi durumunda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı
tarafından kabul edilmiş sayılır" hükmü ile 100/d maddesinde "Katılımcıların borcundan dolayı
satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde OSB'nin kuruluş
protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılabilir. Satış ilanında kuruluş
protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir" hükmü bulunmaktadır. Organize
Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 15. maddesi de bu hususu düzenlemektedir. Ancak 23.10.2008
tarihli 5807 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun ile 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 15. maddesinde de bazı
değişiklikler yapılmış ve aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların
borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve
OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen
niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında
kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.”
“Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı
taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel
kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya
vermek zorundadır.”
İlgili değişiklikle OSB'de yer alan taşınmazların kredi alacaklısı olarak alacağa mahsuben
Bankamıza satılmasına, satın alınan taşınmazın en geç yıl 2 yıl içerisinde sadece ilgili bölgenin
kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere satılması veya
kiraya verilmesi kaydıyla imkan verilmektedir. Ancak ilgili yasa değişikliği ile Bankanın icra
satışlarında söz konusu gayrimenkulleri satın alması mümkün olabilecek ise de bu durum
Bankamıza bazı yükümlülükler de getirmektedir. Bu tür taşınmazların Bankamız tarafından 2
yıl içerisinde satışı veya kiraya verilmesi yasa gereği olduğundan Bankamız tarafından takibi
sağlanıyor olması ve bunun Bankamız nezdinde sağlanabiliyor olması gerekmektedir.
Sonuç olarak, Organize Sanayi Bölgeleri’nde alınacak ipoteklerin; Kredi teklifinde ve/veya
ilgili kredi tahsis mercii tarafından onaylanması gereken ipotek sürecinde önerilecek
gayrimenkulün OSB’ de olması durumu ve varsa buna ilişkin şerhler şube tarafından
belirtilmelidir (taşınmazın ekspertiz raporu olumlu olmalıdır). Şube yetkili kredilerde şerhin
terkini sağlanmadan ipotek alınmaz. Kurumsal-Ticari ve İşletme Bankacılığı segmentinde
Genel Müdürlük Krediler Tahsis/Kredi Bölge Müdürlüğü’nün, Bireysel segmentte ise Krediler
Tahsis Birimi ve İpotek Birimi’nin onayı alınır. Takyidat girişinde OSB Kanunu Kaynaklı
Şerhler seçilirse sistem otomatik olarak ilgili birimlerin onayına gönderir. Teminat girişini
yapan operasyon birimi, ipoteğin bankacılık sistemine girişi sırasında ilgili tahsis mercii
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onayının gerek kredi teklifinde, gerekse ipotek sürecinde alınıp alınmadığını kontrol eder ve
sonrasında sisteme girişini yapar.

11.9.Birden Fazla Taşınmazın Aynı Borç İçin İpotek Edilmesi
Medeni Kanun’a göre; birden fazla taşınmaz, aynı malike veya müştereken ve müteselsilen
borçlu olan kimselere ait olduğu takdirde, rehin konusu taşınmazlardan her biri, diğerleriyle
birlikte ve fakat borcun tamamından sorumlu olur. İpotekli bulunan birden fazla taşınmaz farklı
maliklere ait olur ve bu kimseler ipotek alacaklısına karşı müştereken ve müteselsilen borçlu
bulunmazlarsa, taşınmazlardan her biri asıl alacağın belirli bir bölümü için teminat teşkil eder.

11.10.İpoteğin Kapsamı
Medeni Kanun, mütemmim cüz ve teferruatı da ipoteğin kapsamına dahil saymıştır.
Medeni Kanun’a göre rehin senedinde açıkça teferruat olarak gösterilen ve tapu sicilinde
zikredilen şeyler, kanunen teferruattan sayılamayacağı ispat edilmedikçe, teferruat olarak kabul
edilir. Teferruatın, ipoteğin kapsamına dahil olması için tapuya kaydedilmiş olması zorunlu bir
şart değildir, kaydedilmiş olmasa da kanundan dolayı zaten ipotek kapsamının içinde
sayılacaktır. Teferruatın tapu kütüğüne kaydedilmiş olması, daha çok ispat kolaylığı sağlaması
yönündendir. Zira kayıt yapılmışsa, bunun teferruat olmadığını ipotek borçlusu ispatla yükümlü
iken, kayıt yoksa teferruat niteliğini alacaklı banka ispat etmek zorunda kalacaktır. Bu sebeple
bankamız uygulamasında teferruat ve mütemmim cüzlerin (ekspertiz değeri bulunan) tapuya
kayıtlarının yapılması zorunludur.
Teferruat listesine eklenmesi unutulmuş olan menkullerin, ipoteğin kapsamı dışında kaldığı gibi
bir itirazla karşılaşmamak için, akit tablosuna “listenin içinde belirtilmemiş olan teferruat dahi
ipotek kapsamı içinde sayılacaktır” ibaresinin eklenmesi yararlı olacaktır.

11.11.İpotekte Derecelendirme
Medeni Kanunumuz, ipoteğin öncelik hakkına ilişkin olarak, sabit dereceler sistemi denilen bir
prensibi kabul etmiştir.
Derece, alacaklıya, rehin hakkı ile sağlanan teminatın kapsamını belirler. İpotek alacaklısının
menfaati, ipotekli taşınmazın tüm değeri ile alacağına karşı bir teminat teşkil etmesidir. Diğer
deyişle derece kavramı; alacak için sağlanan teminat, taşınmazın değerinin tümünü mü yoksa
belirli bir bölümünü mü içerecektir konusuna açıklık getirmektedir.
Sıra ise, aynı derece içinde mevcut birden çok rehin hakkı sahibi arasındaki ilişkilerin ne
olacağı, öncelikle kimin yararlanacağı sorununu çözümler.
Öte yandan Medeni Kanunu'na göre; tarafların (taşınmaz maliki ile alt derecelerden birindeki
ipotek alacaklısı) anlaşması ile “sözleşmeden doğan boş dereceye ilerleme hakkı” da
yaratılabilir. Düzenlenen ipotek sözleşmesinde buna dikkat edilmelidir. Ancak alt derecelerden
birinde bulunuluyorsa, yalnızca ilerleme kaydının bulunması yeterli olmayabilir; “yukarıdaki
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derecelerden biri boşaldığında atlama şeklinde ilerleme yapılacaktır” ibaresinin konulması
gerekir. Zira art arda ilerleme düzeninde, rehin, ancak hemen önündeki sıra boşaldığı takdirde
ilerleme hakkına sahip olur.

11.12.Gemi İpoteği
Gemi bir taşınır olmasına rağmen, teslim edilmeksizin gemi siciline tescil ile
rehnedilebileceğinden Türk Ticaret Kanunu’nda gemi ipoteği altında düzenlenmiştir. Gemi
ipoteği, imzaları noterde tasdik edilmiş ipotek sözleşmesinin gemi siciline tescili ile kurulur.
İpotek sözleşmesi Gemi Sicilinde de düzenlenebilir; bu halde de ipoteğin tesisi için Gemi
Siciline tescil esastır. Gemi Siciline kayıtlı olan yatlar için de aynı uygulama geçerli olacaktır.

11.13.Uçak İpoteği
Uçak ipoteği Türk Sivil Havacılık Kanunu hükümlerine göre tesis olunur. İpotek tesisine ait
anlaşmaların yazılı şekilde yapılması ve imzaların noterce onanmış olması şarttır. Bu
anlaşmanın sicile tescili ile ayni bir hak olarak ipotek tesis edilmiş olur.

11.14.Alınacak
Kuralları

Gayrimenkullerdeki

Takyidatların

Tespiti

ve

Onay

Kredilerin teminatı olarak alınacak ipoteklerin; Kredi limit tahsisi ve/veya kullandırımı
öncesinde gayrimenkul üzerinde herhangi bir takyidat mevcut olup olmadığı, aşağıda belirtilen
vasıtalarla öğrenilebilir:
Ø Müşterinin tapu sicil müdürlüğünden yazı alarak şubeye iletmesi (gerçek kişilere
kullandırılan konut veya işyeri kredileri ile ilgili krediler dışındaki 1 milyon TL
ve üzeri ipoteklerde bu yazının temini zorunludur),
Ø Müşterinin takyidat olmadığını belirten taahhütnamesi (gerçek kişilere
kullandırılan konut veya işyeri kredileri ile ilgili krediler dışındaki 1 milyon TL
ve üzeri ipoteklerde bu taahhütnamenin düzenlenmesi zorunludur),
Ø Eksper tarafından ekspertiz raporunda yer alan bilgiler.
Ø Takyidat şerhi tespit edildiğinde, core@finans sisteminde ekspertiz-ipotek talep
giriş sürecinde giriş yapılmalıdır. Buna ilişkin detaylar “Ekspertiz-İpotek
Sürecinin Core@finans
Sistemindeki Akışı” bölümünde açıklanmıştır.
Sistemde girişi yapılabilecek tüm takyidat tipleri ve bu tiplere göre ilgili onay
birimleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Şube yetkisinde tahsis edilmiş olup, aşağıda belirtilen tablonun dışında bir takyidat veya şerh
türü veya ipotek konusunu ilgilendiren başka bir sebep ile Hukuk Müşavirliği Birimi tarafından
“idari karar alınmalıdır” şeklinde görüş bildirilmesi durumunda, kredinin otorize edilerek Genel
Müdürlük / Kredi Bölge Müdürlüğü yetkisinde değerlendirilmesi gerekir.
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Eğer takyidat, Bankamız lehine teminat alınmasından sonra oluştu ise; ilgili Kredi Tahsis/Kredi
Bölge Müdürlüğü ve Şube Pazarlama, operasyon / Operasyon tarafından e-mail ile
bilgilendirilir, teminat üzerinde herhangi bir uygunsuzluk/ farklılık kaydı oluşturulmaz. İstisnai
durumlarda (rehin hakkımızın ezilmesi gibi) gerekir ise Hukuk Müşavirliği Danışmanlık
Grubu’ndan HTS üzerinde görüşü alınarak ilerlenir.

11.15.İpotek Tesisinde Alınacak Belgeler
İpotek tesisinde müşteriden aşağıda belirtilen belgeler talep edilecektir:
Ø Tapu senedi
Ø Vekâletname (Vekil vasıtasıyla ipotek veriliyorsa, geçerli olduğu teyidi ile)
Ø Yetki belgesi (Tüzel kişi için ipotek tesis edilmesi durumunda) : Yetki belgesi
(gayrimenkul tasarruf vesikası) gayrimenkulün üzerine ipotek tesisine karar verildiği ve
Tapu Müdürlüğü nezdinde ipoteğin tesis edileceği aşamada talep edilen belgelerdendir.
Bu yetki belgesi, Tapu Kanunu’nun 2. maddesi gereği tüzel kişilerin "gayrimenkul
tasarrufunda bulunabilmesi için" Tapu Sicil Müdürlüğü’ne -mutlaka- ibraz etmeleri
zorunlu olan bir belgedir. Söz konusu yetki belgesi, şirketin tescil edildiği Ticaret Sicil
Memurluğunca düzenlenir. Bu belgede, şirketin hangi gayrimenkul tasarrufuna ehil
bulunduğu (ana sözleşme / tüzük / vakıf senedindeki ilgili maddesine atıf yapılmak ve
bu madde içeriği aynen yazılmak suretiyle) ve şirketi temsil ve ilzam edecek kişi veya
kişilerin kimler olduğu (örneğin. A, B müştereken/münferiden gibi) gösterilir. Şirketin
ana sözleşmesinde yetki var ise bu yetki şirketin yetki belgesine de aynen yansıtılır.
Ø Ana sözleşme (Tüzel Kişinin taşınmazının üzerine ipotek tesis edilmesi durumunda)
Ø Yönetim Kurulu Karar/Genel Kurul Kararı ( İşbu talimatın Tüzel Kişilerin İpotek
Verme Ehliyeti başlığında belirtilen hallerde ve tüzel kişinin ana sözleşmesine göre
ipotek tesisi hususunda yetkili organlarca verilmiş karar)
Ø İmza sirküleri
Ø Ekspertiz raporu
Ø Onaylı ödeme tablosu (kati borç ipoteği tesis edilecek ise)
3. şahsa ait bir gayrimenkul teminata alınıyorsa ipotek resmi senedinde borçlu adresi
belirtileceği için ayrıca adrese ilişkin bir belge alınmasına gerek yoktur. Sadece borçlu
adresinin doğruluğu ve güncelliği Adres Paylaşım Sistemi (APS)’ nden de ayrıca teyit edilir.

11.16.İpoteğin “İpotek Birimi” Tarafından Tesis Edilmesi
Kredi teminatı olarak tesis edilecek ipotekler; Hukuk Müşavirliği Bölümüne bağlı Sözleşmeler
ve İpotek Grubu, İpotek Birimi’nin Kredilerin Teminat Altına Alınmasını Teminen İpotek
Tesisi İşlemleri Prosedürü” nde yer aldığı şekilde tesis edilir.
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İpotek Birimi'ne bağlı ipotek görevlileri tarafından alınan ipoteklerde ipotek alım esnasında
rastlanan takyidatlar durumunda yukarıda belirtilen işlemler yapılır. Bu maddede belirtilen
konular dışında bir konuyla karşılaşılması durumunda ipoteği alan kişi yine biriminin görüşleri
durum var ise ilgili şubesine mail ile bildirir.
İpotek alındıktan sonra ipoteği alan kişi tarafından;
Ø Tapu (satışla birlikte ipotek alınıyorsa yeni tapu)
Ø İpotek belgesi
Ø Resmi senet (tüm sayfaları ve özellikle takyidatları gösteren sayfalar)
Ø Gerekiyorsa muvafakatname
İpoteğin Şube Yetkililerince Tesis Edilmesi
Hukuk Müşavirliği Bölümüne bağlı “Sözleşmeler ve İpotek Grubu’nun Kredilerin Teminat
Altına Alınmasını Teminen İpotek Tesisi İşlemleri Prosedüründe yer aldığı şartlarda şube
yetkili personeli tarafından tesis edilebilir.
Şube yetkilileri adına düzenlenmiş olan vekâletname, bankamız yetki belgesi, basılı resmi senet
/ akit tablosu örnekleri ile birlikte, gayrimenkul maliki ve/veya müşteri vasıtasıyla, ilgili Tapu
Sicil Müdürlüğü’ne başvuru ve belgelerin teslimi temin edilir.
Tapu Sicil Müdürlüğü’nce, basılı resmi senet / akit tablosundaki boşluklar (kredi lehtarı, ipotek
miktarı, faiz oranları ve gayrimenkul malikinin adresi gibi), talepnamedeki verilere/bilgilere
uygun şekilde doldurularak; bu resmi senet / akit tablosu, tapu sicil müdürü ve taraflarca (şube
yetkilileri tarafından) imzalanmak suretiyle ipotek işlemi hukuken gerçekleştirilmiş olur.
Bankamızca kredilerin teminatına alınan ipoteklerin, borçluların bankamız genelinde doğmuş
ve doğacak bilcümle kredilerinin teminatını teşkil etmek üzere tesis edilmesi esastır. (Konut
kredilerinde istisna durumlar hariç)
Takbis uygulamasına geçilen Tapu Sicil Müdürlüklerinde, ipotek tesisi işlemleri ilgili resmi
senet tanzimi önceden hazırlanılmış ve belirli seçenekleri içeren standart ekranlara sahip
bir yazılım üzerinden yürütülmekte olduğundan, programın imkan tanıdığı seçenekler
doğrultusunda resmi senet metinleri hazırlanılmaktadır. Söz konusu sistemin kendi seçenekleri
ile evrak tanzimi mecburiyetinin bulunmadığı oluşan resmi senet metinleri ile işlem taraflarının
akdi arasında bir uyumsuzluk var ise oluşan metinlerin tarafların talebi ile tapu müdürlüğünce
her zaman değiştirilebileceği bilgisi alınmıştır. Bu durumda, ipotek tesisi işlemlerinde resmi
senet metinlerinde kredi kullandırımı ile örtüşmeyen sınırlayıcı ifadeler mevcut ise, ipotek
alımı esnasında ipoteği alan bankamız yetkilisi tarafından müdahale edilerek düzeltmenin
mutlaka yaptırılması gereklidir. Yapılmasının mümkün olmadığı yönünde itiraz gelmesi
halinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığından yardım istenebilir.
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Düzelttirilemeyen ve içeriğinde sınırlayıcı ifadeler olan ipotekler, müşterinin sadece bahsedilen
kredi teminatına sayılır. Diğer kredilerinin teminatında kullanılamaz.
Tapu sicil müdürü, -ayrıca- ipoteğin tesis edildiğine dair bir ipotek belgesi düzenler ve tesis
edilen ipoteğin “tarihi ve yevmiye numarası” bu belgede belirtilir. Aynı tarih ve yevmiye
numarası resmi senede yazılır.
Tapu Sicil Müdürlüğü’nden tesis edilen ipotekle ilgili ipotek belgesi ve resmi senet/akit
tablosunun tasdikli birer sureti bankamızca alınır.
Bir şubenin diğer bir şubenin borcu için ipotek tesis etmesi halinde, ipotek ile ilgili tüm
incelemeler krediyi tahsis eden şube tarafından yapılır.

11.17.İpoteğin Fekki
Teminat olarak, kredi tahsis koşulunda öngörülen şartlarda ve tutarda ipoteğin alınması şarttır.
Tahsis şartında meydana gelen değişiklik, riskin kalmaması veya azalması durumlarında
ipoteğin tamamının veya bir kısmının fekki talep edilebilir. Bu durumda ipotek “Teminat
Çıkış/İade İşlemleri ile İlgili Genel Kurallar ve Onay Merciileri” maddesine uygun olarak fek
edilebilir.
“İpotek Fek Yazısı”nın Hazırlanması ve Müşteriye Teslimi
Bankalarda Tapu Müdürlüklerine hitaben ipoteğin fek edilebileceğine dair yazılar, şube
yetkililerince verilir.
Şubede imza yetkisi kişi yok ise (28.07.2006 tarih 322308 sayılı yetki belgesi gereği şubede
imza yetkisine sahip kişiler otomatik fek etme yetkisine sahip olurlar (imza yetkisi çıkmamış,
izin, tayin vs. sebeplerle) söz konusu işlemler için yazı operasyonda hazırlanır, ipotek fek
etmeye yetkili kişilerce imzalanarak yetki belgesi ve imza sirküleri eklenerek aynı gün şubelere
kurye ile gönderilir.
Gönderilen yazıya istinaden konu ipotek, sistemden “FEK Edildi” statüsü ile çıkılır. Bankamıza
ipotekli gayrimenkulün satışının söz konusu olması durumunda, kredi borçlusu veya
borçlularına ait Bankamızdaki tüm risklerin tapuda eş zamanlı tahsilatının yapılması şartı ile
ipotek fek belgelerinin hazırlanması talep edilebilir. Tapuda eş zamanlı tahsilat yapılacağı ve
sorumluluğun şube müdüründe bulunduğu talep formu üzerine yazılmalıdır. Bu durumda
tapuda tahsilatla eş zamanlı olarak fek belgesi şube müdürü sorumluluğunda verilebilir.
Kat’i borç ipoteği alınarak kullandırılan kredilerde ödeme planı değişikliği yapılması
durumunda vade uzuyor ise ilgili tahsis biriminin onayı alınmalıdır. Bu durumda ilgili tahsis
biriminin kararı doğrultusunda ilave ipotek talep edilebilir. Ödeme plan değişikliklerinde, yeni
ödeme planı çıktısı üzerine borçlunun imzası alınması gerekmekte olup, vadenin uzamadığı
durumlarda kefil imzası zorunlu değildir. Ayrıca, yeni ödeme planının Tapu Müdürlüğü’ne derç
edilmesi/ kayıt ettirilmesi gerekmektedir.
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Bireysel dahil tüm segmentlerde müşterilere teslim edilen bankamız ipotek fek yazısının
müşteri tarafından kaybedilmesi durumunda; müşteriden yazının kaybına ve yenilenmesine
ilişkin bir talimat alınır, Bir önceki verilen yazı bulunarak bu yazıya atıfta bulunularak güncel
tarihli ipotek fek yazısı operasyon tarafından düzenlenerek müşteriye verilir. Tereddüt edilen
durumlarda, bir önceki ipotek fekkine onay veren ilgili tahsis mercii görüşleri alınabilir.

11.18.Ekspertiz İşlemleri
İpotek koşulu ile kullandırılan kredilerde ipoteğe konu gayrimenkullerin ekspertiz raporlarının
düzenlenmesi veya yenilenmesi ile ilgili olarak, ekspertizlerin yaptırılması ve mevcut ekspertiz
raporlarının ipotekli gayrimenkullerin güncel teminat değerlemelerinin yapılabilmesini
teminen yenilenmesi zorunludur.
Bu sebeple ipotek alınmadan önce değer ve kıymet tespiti amacıyla gayrimenkulün ekspertiz
raporu Ekspertiz İşlemleri Talimatı uyarınca hazırlatılır.
Müşteri kredi limitleri devam ettiği müddetçe teminat olarak bankamızda tutulan ipoteğe konu
gayrimenkullerin ekspertiz raporları, firma paket revize ve limit vadeleri ile uyumlu aşağıda
tabloda belirtilen koşullarda yeniletilmesi esastır.
Ekspertiz raporunun süresinde yenilenmesi ve sisteme girilmesi ile ilgili tüm sorumluluk şube
müdürüne aittir.
Ekspertiz yenilemeleri yaklaşan gayrimenkullere ait bilgiler, periyodik dönemlerde Krediler
Bölümü tarafından Şubelere, Bankacılık Birimleri ve ilgili tahsis mercilerine duyurulur.
Tabloda belirtilen tarihlerden daha kısa sürelerde veya limit yenileme dönemlerinde kredi tahsis
yetkilisi/mercii tarafından yeni bir ekspertiz raporu talep edilebilir.
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Uygulamalar
1)

İpotek işlemi nerede yapılır?

2)

Bankalar açısından neden kuvvetli bir teminattır?
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Uygulama Soruları
2) Tapu dairesine gittiniz mi?
3) İpotek alma işleminde ne aşamalardan geçilir?
4) İpotek gerçek ve tüzel kişiliklerin tümü tarafından verilebilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Bankalar açısından ipoteğin önemi anlatılmıştır. Teminata alınan ipoteklerde
banka kendini güçlü hisseder. Borçluların gayrimenkul alması zor ve uzun bir süreç olması
nedeniyle bunları ellerinde tutmak istemesi, borçluyu caydırdığı için ipotek önemlidir.
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Bölüm Soruları
1)

İpotek aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Bir alacağın teminat altına alınması amacıyla bir taşınmazın değerinden,
alacaklının alacağına yönelik gayrimenkul üzerinde hak elde etmesi imkanını sağlayan sınırlı
bir sözleşmedir
B)
Bir alacağın teminat altına alınması amacıyla bir taşınmazın değerinin alacak
değerine düşürülmesi imkanını sağlayan sınırlı bir ayni haktır
C)
Bir alacağın teminat altına alınması amacıyla bir taşınmazın değerinden,
alacaklının alacağını karşılamaya yönelik sınırlı bir ayni haktır
D)
Bir alacağın teminat altına alınması amacıyla bir taşınmazın değerinin
düşürülmesi ile, alacaklının alacağını öncelikle elde etmesi imkanını sağlayan sınırlı bir ayni
haktır
E)
Bir alacağın teminat altına alınması amacıyla bir taşınmazın değerinden,
alacaklının alacağını öncelikle elde etmesi imkanını sağlayan sınırlı bir ayni haktır
2)

Garame ipoteteği için hangi şık örnek teşkil etmektedir ?

A)

3 bankanın gayrimenkule farklı sıralardan ipotek koyması

B)

3 bankanın bir gayrimenkule aynı sıradan ipotek koyması

C)

3 bankanın gayrimenkul üzerine verdikleri kredi tutarı ölçüsünde ipotek koyması

D)

3 bankanın farklı sıralarda aynı tutarda ipotek koyması

E)

hiçbiri

3)

İpotek işlemi nerede tesis edilir?

A)

Noterde.

B)

Bankada kredi aşamasında.

C)

Tapu Dairesinde.

D)

Ticaret Sicil Müdürlüğünde.

E)

Ticaret Odasında
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4)

Aşağıdaki ipoteklerden hangisi teminat ipoteğine örnektir?

A)

Konut kredisi için alınan ipotek

B)

Firma ortağının kredisi için alınan ipotek

C)

3. Kişiler için kullandırılan bireysel kredi için alınan ipotek.

D)

İşletme kredisi için alınan ipotek

E)

hiçbiri

5)

Tüzel kişilikten ipotek alabilmek alınabilirmi?

A)

Alınamaz

B)

Her şekilde alınabilir

C)

Ticaret sicil de ipotek verebilir kaydı aranır

D)

İç tüzüğünde ipotek vermek ile ilgili hüküm aranır.

E)

Tapu dairesinin oluru alınarak ipotek alınabilir.

6)

İpotek alma işlemleri nelere yapılmaz?

A)

Konut

B)

Uçak

C)

Gemi

D)

Traktör

E)

Fabrika

7)

Aynı borç için birden fazla gayrimenkul ipotek alınabilir mi?

A)

Alınamaz

B)

Gayrimenkuller birbirine yakın ise alınır

C)

Her şekilde alınır

D)

Gayrimenkuler aynı vasıfa sahip olursa alınır

E)

Bir gayrimenkul birden fazla ipotek verilemez
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8)

İpotek derecesi neyi ifade eder?

A)

Alacaklının rehin hakkı ile sağlanan teminatın kapsamını belirlemesini.

B)

İpotekte kaç firmanın bulunduğunu.

C)

ipotek tutarlarına göre büyük küçük sınırını

D)

Alacaklının kredi büyüklüğüne göre sıralamasını

E)

Alacaklının alaca tutarını

9)

İpotek işleminde hazır bulunmak zorunda olanlar kimlerdir?

A)

Banka Yetkilisi-Müşteri

B)

Alıcı - Satıcı

C)

Banka Yetkilisi - Borçlu-Tapu müdürü

D)

Banka Yetkilisi -Tapu Müdürü

E)

Tapu Müdürü- Alıcı- Satıcı

10)

İpotek fekki nedir?

A)

İpoteğin yeniden değerleme yapılması

B)

İpoteğin paraya çevrilmesi

C)

İpoteğin sırasının değişmesi

D)

İpotek konulması

E)

İpoteğin ortadan kalkması

Cevap Anahtarı:
1)e

2)b

3)c

4) d

5)c

6)d

7)c

8)a

9)c

10)

e
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12. TEMİNATLARDA ARAÇ REHİNİ-MAKİNA REHİNİ VE SİGORTA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Bu hafta teminatlara noktayı koyacağız ve kredi aşamasında alacağımız Araç
rehinleri, Makine rehinleri ve sigortaları inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Rehin senedi neden düzenlenir?

2)

Otobüs, dolmuş, minübüs ve taksi hatları ne anlama gelir?

3)

Makinaları neden rehin alırız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Rehin
işlerine
ediyoruz

Kazanım

devam

Rehne kabil mallar nelerdir

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Rehin edilebilecek başka
ürünler sıralanabilir mi?
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Anahtar Kavramlar
•

Araç rehini karşılığı kredi nedir?

•

Makine rehini karşılığı kredi nerede kullanılır?

•

Malların rehin edilmesi kredi aşamasında ne sağlar?
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Giriş
Bu bölümde Araç kredileri kullanılırken teminata alınacak araç rehin işleminde yapılması
gereken ve ilave alınacak evraklar açıklanmaktadır. Ayrıca yeni kredi türü olan dolmuş ve
otobüs hatlarında rehin alım koşullarına değinilmektedir.
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12.1.Araç Rehini
Araç rehini;
Ø Rehin alınarak, (hat ve plaka rehini dahil) / “0” km. ve 2.el araç alımlarında
Ø Satıcı Bayii Sözleşmesi / Taahhütnamesi ile işlem yapılması / sadece “0” km. araç
alımlarında
şeklinde olabilir.
Her iki durumda da sisteme teminat olarak tanımlanması gereken araç rehini değeri;
“0” araçlarda, fatura değeri
“2. El” araçlarda kasko değeri
dir.
Kredi kullandırımı esnasında ruhsatta,
Ø Tahditli ticari plaka, tahsis belgesiz satılamaz
Ø Taahütnamelidir şehirlerarası çalışamaz – TAKOGRAF İÇİNDİRİbareleriyle karşılaşılması durumunda ilgili yetki seviyesinde, ilave bir onaya gerek olmadan
kredi kullandırımı yapılabilir.

12.1.1.Rehin Senedinin Düzenlenmesi
Bankalarca kullandırılan oto / ticari araç kredilerinde alınacak araç ön/kesin rehin için; aşağıda
belirtilen rehin senetleri, aracın gerçek faturası kesildikten sonra faturada belirtilen marka,
model, plaka numarası, şasi ve motor numarası bilgileri belirtilerek her bir araç için ayrı ayrı
düzenlenir ve kredi borçlusu tarafından imzalanır.
Rehin Senedi,
Rehin Senedi (Ticari Taksi için),
İstisna olarak, kullandırılan oto/ticari araç kredilerinde, rehini veren, borçlu dışındaki 3.
Şahıs/ların (sözleşmeye kefaleti alınan) olması durumunda aynı şartlarda
Rehin Senedi (3. Şahıslar için),
Rehin Senedi (Ticari Taksi 3. Şahıslar için).
Düzenlenir.

304

12.1.2.Hat Rehini / Plaka Rehini ile İşlem Yapılması
Bankamızda araç rehini teminatının bir alt kırılımı şeklinde nitelendirilen hat rehini veya plaka
rehini karşılığında kredi kullandırımı yapılabilir. Servis ve halk otobüsleri bu kapsamda
değerlendirilmemektedir.
Öncelikle rehin alınacak araçların ticari olup olmadığı ruhsatta kullanım amacı kısmından teyit
edilir, burada yazmıyorsa ilgili vergi dairesinden aracın ticari olup /olmadığı konusu teyit edilir.
Araç üzerinde başkaca bir takyidat olmadığına dair www.turkiye.gov.tr adresinden sorgulama
yapılır. Tahsis şartları ile uygunsuzluk yaratan bir husus tespit edilmesi durumunda ilgili tahsis
mercii onayına gönderilir.
Rehin işlemi için, tutar olarak hat değeri + aracın (0 km ise fatura / 2.el ise kasko bedeli ) değerli
Hat rehini/Plaka rehini için”,
Ticari Taksi İçin Rehin Senedi”
Hat rehini/Plaka rehini senetleri düzenlenerek borçlu tarafından imzalanır.
İstisna olarak, kullandırılan hat/plaka rehini karşılığı kredilerde, rehini veren, borçlu dışındaki
3. Şahıs/ların (sözleşmeye kefaleti alınan) olması durumunda aynı şartlarda
Ticari Taksi 3.Şahıslar İçin Rehin Senedi” alınır.
Hat rehini/Plaka rehini 3.Şahıslar İçin”
Alınır.
Şube Müdür Tarafından Dikkat Edilmesi Gereken Konular;
Satışlarda ruhsatın/aracın üzerinde rehin veya haciz varsa önce rehinin veya haczin kaldırılması
gerekir.
Minibüslerin ruhsatta yazılan hatlar dışında başka hatlarda çalışması yasaktır. Minibüsün doğru
hatta çalıştığının kontrol sorumluluğu kredi kullandıran şubededir.
Belediyenin hatları iptal hakkı vardır. Ancak iptal edilen hatlar başka güzergahlar çizilerek bu
güzergaha taşınır. Kredi kullandıran şube tarafından takibi yapılmalıdır.

12.1.3.Satıcı Bayi Sözleşmesi /Taahhütnamesi ile İşlem Yapılması
Bankalarda, otomotiv distribütörlerinin yetkili satıcısı (bayii) konumunda olan firma
yetkililerin imzalayacağı “Satıcı Bayi Sözleşmesi” ve işlem bazında alınacak ilgili bayii
taahhütnameleri ile ön rehinin sisteme işlenmesi tarihinden itibaren binek araçlar için 5 iş günü,
ağır/hafif ticari araçlar için en fazla 15 iş günü içerisinde araç rehinini tamamlattırılması şartı
ile 0 km araç alımları için (oto kredileri) kredi kullandırılabilir.
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Aşağıda belirtilen kriterlere uygun yetkili satıcı / galerilerle taahhütname ile işlem yapılabilir.

12.1.3.1.Yetkili Satıcılar İçin Geçerli Olacak Kriterler
Firma/grup firması / firma hâkim ortağının sektörde minimum 3 yıllık ticari tecrübesi
bulunmalıdır.
Faaliyet gösterdiği işyerinde ikamet süresi en az 3 yıl olmalı, zorunlu taşınma hali mevcut ise
bir önceki ikametgâhında en az 3 yıl ikamet etmiş olmalıdır.
Son 2 yıla ilişkin sistem taramalarında karşılıksız çek/ senet kaydı bulunmamalıdır.

12.1.3.2.Galeriler İçin Geçerli Olacak Kriterler
Firma/grup firması / firma hakim ortağının sektörde minimum 5 yıllık ticari tecrübesi
bulunmalıdır.
Faaliyet gösterdiği işyerinde ikamet süresi en az 3 yıl olmalı, zorunlu taşınma hali mevcut ise
bir önceki ikametgâhında en az 3 yıl ikamet etmiş olmalıdır.
Son 2 yıla ilişkin sistem taramalarında karşılıksız çek/ senet kaydı bulunmamalıdır.
Bölge Müdürlükleri’nce bayinin hinterlandında bulunan şube ile yetkili satıcılar eşleştirerek
bayinin çalışacağı şube tespit edilir.

12.1.4.Bayiden Alınacak Sözleşme/ Taahhütnameler
Bayilerden alınan sözleşme/ taahhütnameler, her bir kredi/araç bazında veya genel sözleşme
şeklinde olabilir.
Şube Müdürü ve Satış Bölge Müdürü (veya vekili) yukarıda belirtilen kriterlere uyan
Bayi/Galeri’yi değerlendirir, ilgili Bölge Müdürü, Bayii/Galeri sözleşmesi ile çalışılıp
çalışmama yönünde karar verir ve onay mesajını Konut ve Oto Kredileri Kanal Yönetimi
Birimi’ne gönderir. (Prosedür yazısında bundan böyle “Satış Birimi” olarak anılacaktır.)
Çalışılmasına karar verilen Bayii/Galeri ile kredi bazında veya genel sözleşme imzalanır.
Bayii/Galeri Sözleşmesi kapsamında çalışılmasına karar verilen Bayii/Galeri’nin,
Banka’mızdaki müşteri numarası, açık unvanı, iletişim bilgileri (adres, telefon vb.), firmayı
temsile yetkili kişi bilgileri Satış Birimi’ne e-mail yolu ile bildirilir ve Satış Birimi ilgili ekran
tanımlamalarını yapar.
Bayi/Galeri Sözleşmelerini bankalar tarafında bayinin hinterlandında bulunan Bölge Müdürü
veya vekili imzalar. Bayi/Galeri tarafında, sözleşmelerin firmayı imza sirkülerinde belirtilmiş
temsile yetkili kişilere imzalatılması esastır. İmza kontrolü, sözleşmeyi imzalatan şube
sorumluluğundadır. İmzaların 1. kontrolü ilgili Şube Pazarlama Yönetmeni tarafından, 2.
kontrolü ise Şube Operasyon Yönetmeni /yetkilisi tarafından yapılır. Sözleşmeler 1(bir) yıl
süreli olarak imzalanır, revizyonu ve takibi ilgili Şube ve Bölge Müdürlüğü’nce yapılır ve Satış
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Birimi’ne mail yolu ile bildirilir. İmzalı sözleşmelerin orijinal(ıslak imzalı) nüshaları Şube’de
muhafaza edilir ve birer kopyaları Genel Müdürlüğe ayrıca gönderilir.
İşlem bazında alınan taahhütnamelerin (0) km. araçlar için: Erken Ödeme/ Satıcı Bayii
Taahhütnamesi sözleşmesinin firmayı temsile yetkili kişilere imzalatılması esastır. İmza
kontrolü, sözleşmeyi imzalatan Şube sorumluluğundadır. İmzalarının 1. kontrolü ilgili Şube
Pazarlama Yönetmeni tarafından, 2. kontrolü ise Şube Operasyon Yönetmen/Yetkilisi
tarafından yapılır. İmzalı taahhütnamenin orijinal (ıslak imzalı) nüshaları Şube’de müşteri kredi
dosyasında muhafaza edilir ve bir kopyası Genel Müdürlüğe gönderilir.
Ø Bayii taahhütnamelerinin vekâletname ile imzalanması durumunda Bankamızda
yapılmak istenen işleme ilişkin vekile yetki verilmiş olması kaydıyla aşağıdaki
hususlara dikkat edilmesi / yerine getirilmiş olması gerekir:
Ø Vekâletnameler “düzenleme” şeklinde noterde tanzim edilmiş olmalıdır.
Ø Vekâletnamede vekâlet verenin kimliği; nüfus hüviyet cüzdanı, Nüfus Müdürlüğü’nden
alınan nüfus kayıt örneği veya pasaportuna göre tespit edilmiş olmalı ve T.C Kimlik
Numarası mutlaka bulunmalıdır. Ayrıca, vekâletnamede yer alan vekil edene ait kimlik
bilgilerinin, vekil edenin Bankamız nezdindeki kimlik bilgileri ile uyumlu olduğu
hususu kontrol ve teyit edilmelidir.
Ø Vekâletnamede düzeltmeler varsa, bu konudaki çıkıntılar ve düzeltmeler vekâletnameyi
düzenleyen merci tarafından imza ve mühür ile onaylanmış olmalıdır.
Ø Vekâletnamenin süreli verilip verilmediği hususuna dikkat
vekâletnamenin süresi dolmuş ise kesinlikle işlem yapılmamalıdır.

edilmelidir

ve

Ø Vekâletnamenin veriliş, düzenlenme tarihi dikkate alınmaksızın vekâletname ile işlem
yapılacak Şube veya Bankamızın herhangi bir Şubesine ilgili vekâletname kapsamında
işlem yapılmasını engelleyen, vekilin vekâletname içeriğinde yer alan yetkilerinin sona
erdiğini veya iptal edildiğini bildiren Azilname’nin tebliğ edilmediği hususunun
vekâletname ile işlem yapacak Şube veya Birim tarafından teyit edilmesi ve bu hususta
sorumluluk ilgili Şube ve Birimde olması kaydıyla vekâletnamenin işlem tarihi
itibariyle geçerli olduğu ve azilname bulunmadığı hususu ilgili Noter nezdinde sözlü
olarak teyit edilerek ve teyit eden personel tarafından bu husus vekâletname üzerine
isim ve imzası ile şerh edilerek vekâletname içeriğindeki yetkiler ile sınırlı olarak işlem
yapılmalıdır.
Ø Vekâletnamede vekile “erken ödeme taahhüdü, satıcı bayi taahhütnamesi imzalama “
yetkisinden en az birinin verilmiş olması gereklidir.
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12.1.5.Bayilere/Galerilere Hesap Açılması ve Taahhütname İle İşlem
Yapılması
Satış Bölgesi tarafından belirlenen şubede bayiye hesap açılır. Hesap açılışında alınması
gereken zorunlu evraklar bayiden temin edilmelidir.
Sözleşmesi/ Taahhütnamesi alınarak işlem yapılacak yetkili bayilerin/galerilerin listesi
Perakende Konut ve Oto Kredileri Ürün Yönetimi (Prosedür yazısında bundan böyle
“Pazarlama Birimi” olarak anılacaktır.) tarafından oluşturularak BİZBİZE ‘de Bilgi
Bankası>Bireysel Bankacılık>"Bayi Taahhütnameleri" adresinde yayınlanır. Konu listeler ilgili
Bölge Müdürlükleri’nce izlenir. Son istihbaratlarında olumsuzluk bulunan, Bankamız çalışma
prensiplerine uymayan, vb. nedenlerle çalışılmamasına karar verilen Firma, Pazarlama
Birimi’ne e-mail yolu ile bildirilerek listeden çıkartılması talep edilir. Pazarlama Birimi gerek
Bölge Müdürlükleri’nden gelecek talep, gerekse Satış Birim Yöneticisinin onayı ile kullandırım
yapılmayacak bayileri listeden çıkartır. Sözleşmesi/ Taahhütnamesi alınarak işlem yapılacak
yetkili bayii/galeriler ile ilgili rapor Pazarlama Birimi tarafından sistemden alınıp haftalık
hazırlanarak güncellenir.
Başvuru esnasında şube pazarlama, kredi kontrol/kullandırım esnasında ise ilgili operasyon
birimleri söz konusu listeyi kontrol etmekle yükümlüdürler. Yetkisi olmayan, sözleşme süresi
geçen veya başka bir krediden dolayı 15 iş günü içinde ön rehini, kesin rehine dönme işlemini
tamamlamamış olan bayii den “Erken Ödeme / Satıcı Bayii Sözleşmesi” alınarak kredi
kullandırılmaz.
Bayinin şubesinden farklı bir şube tarafından kredi talebi değerlendiriliyor ise bayinin müşteri
numarasının bulunduğu şubeden bayi hakkında yazılı görüş istenir ve şubeden gelen olumlu
görüşe istinaden işlemlere devam edilir.
“Erken Ödeme / Satıcı Bayii Sözleşmesi” alınarak kredi kullandırılan müşterilerin araç
rehinlerinin satış tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ilgili bayii, operasyon birimi
tarafından konulmuş ön rehinin Emniyet Genel Müdürlüğü’ nde kesin rehine dönme işlemini
gerçekleştirmiş olmalıdır.
Belirlenen süreden farklı bir gün belirlenmesi taleplerinde Bireysel Krediler Tahsis
Grubu’nun onayı alınmalıdır. 15 iş günü içinde kesin rehinleri tamamlattıramayan bayiden,
bayi sözleşmesi/ taahhütnamesi ile başka işlem yapılmaz. Sözleşme /Taahhütname alınarak
işlem yapılacak olan yetkili bayii/galeri listesinden çıkarılmış firmanın yeni bir
sözleşme/taahhütname ile işlem yapabilme istisna yetkisi ilgili Bölge Müdürü’ndedir.
Eksikliğin giderilmesi durumunda tekrar bayi taahhüdü ile işlem yetkisini kullanabilir.
Alınan satıcı bayi sözleşmeleri operasyon tarafından sisteminde Teminat> Araç rehini>Bayi
taahhütnamesi şeklinde tanımlanır.
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12.1.5.1.Bayi Taahhütnamesi İle
Alımlarında)

İşlem

Yapılması (“0”

km.

Araç

Bankamızda, otomotiv distribütörlerinin yetkili satıcısı (bayi) konumunda olan firma
yetkililerinin imzalayacağı işlem bazında alınacak “Satıcı Bayi Taahhütnamesi” ile ön rehinin
sisteme işlenmesi tarihinden itibaren binek araçlar için 5 iş günü, ağır/hafif ticari araçlar için en
fazla 15 iş günü içerisinde araç rehinini tamamlatması şartı ile 0 km araç alımları için (oto
kredileri) kredi kullandırılabilir.
Bayi Taahhütnamesi alınarak kullandırılacak olan 0 km araç kredilerinde bayi proforma fatura
ve bayi taahhütnamesini şubeye iletir. Şube tarafından, bayinin Bankamızca taahhütnamesi
kabul edilen bayi olduğunun kontrolü yapılır. Şube kredi ile ilgili teminat evraklarını genel
müdürlüğe gönderir. Genel müdürlük ilgili evrakları kredi teklifine göre kontrol eder, kredi
teminatına alınan araca banka sisteminden ön rehin koyarak krediyi kullandırır ve araç rehini
farklılık kaydını oluşturur. Başka bir ön rehin kaydı ile karşılaşılması durumunda herhangi bir
Birime bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ön rehin işleminden sonra sistem EGM
referans numarası üretir. Şube personeli; aracın fatura aslına ve bayi uygunluk belgesi aslına
kaydedilmesi için EGM referans numarasını bayiye hitaben düzenlenecek yazı ile bayiye iletir.
Bayi EGM referans numarasının ve “rehinlidir” ibaresinin bulunduğu fatura aslı ve bayi
uygunluk belgesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nde ön rehinin kesin rehine dönüştürülmesi
işlemini gerçekleştirir. Emniyet Genel Müdürlüğü’nde kesin rehine dönen rehinler bir sonraki
iş günü Banka sisteminde de kesin rehin olarak gözlemlenebilir. Genel müdürlük kesin rehine
dönen kayıtların farklılıklarını manuel olarak kapatır.
15 iş günü içinde kesin rehine dönme işlemi gerçekleşmemişse bayiye bayi taahhütnamesi ile
yeni kredi kullandırımı yapılmaz. Perakende Krediler Kanal Yönetim Birimince bayi adı
Finanspedia/Perakende Bankacılık kütüphanesinde yer alan, taahhüdü kabul edilen bayiler
listesinden çıkarılır. 30 gün içinde kesin rehine dönmeyen ön rehinler Emniyet Genel
Müdürlüğü kayıtlarından otomatik olarak silinir. Banka kayıtlarından otomatik olarak
silinmeyeceği için 30.günün sonunda kesin rehine dönmeyen ön rehin kayıtlarının iptali manuel
olarak gerçekleştirilir.
Kesin rehine dönmeyen ön rehin kayıtları sistemden alınacak raporlar ile Perakende Krediler
ile Kurumsal/Ticari Krediler Yakın İzleme Grubu tarafından takip edilerek gerekli aksiyonlar
alınır.
Bekleyen teminatlar raporunda araç rehini statüsüne dönmeyen işlemlerin her biri için (bayi
taahhütnamesi olarak farklılığı devam eden krediler) Pazarlama Birimi tarafından
Şubelere 350.-TL MIS yansıtılması sağlanır. Tutarlar şube gelir tablolarına ay sonunda Mali
Kontrol Bölümü tarafından yansıtılır. İlgili Bölge Müdürlüğü, farklılıkları süreklilik arz eden
bayii/galeriler hakkında ilgili Şube’den e-mail ile yazılı görüş talep eder. Bölge Müdürlüğü’nce
taahhütname ile işlem yapılmasına karar verilen bayii/galeriler hakkında Satış Birimi’ne e-mail
ile bilgi verilir.
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Araç satışını yapan bayinin rehin işlemi gerçekleşmeden bankadan araç bedellerinin
ödenmesini talep etmesi halinde 0 km. araçlar için “Erken Ödeme / Satıcı Bayi Taahhütnamesi”
alınması gerekmektedir.

12.1.5.2.Ruhsat İle İşlem Yapılması ( “0”km. ve 2. el Araç Alımlarında)
0 km araçların kredilendirilmesinde ruhsat ile işlem yapılması durumunda Emniyet Genel
Müdürlüğü’nden tescil kaydı yaptırılarak alıcının adına çıkmış ruhsat talep edilir. Şube, kredi
ile ilgili teminat evraklarını genel müdürlüğe gönderir. Genel müdürlük ilgili evrakları kredi
teklifine göre kontrol ederek, kredi teminatına alınan araca sisteminden kesin rehin koyarak
krediyi kullandırır.
2.el araçların kredilendirilmesinde şube kredi ile ilgili teminat evraklarını ve noter tarafından
düzenlenen geçici ruhsatı genel müdürlüğe gönderir. Genel müdürlük ilgili evrakları kredi
teklifine göre kontrol eder ve kesin rehin koyarak kredi kullandırımını gerçekleştirir. Asıl
ruhsatın tamamlanma zorunluluğu yoktur.
Plaka değişikliği yapılmadan araca Emniyet Genel Müdürlüğü e-rehin sisteminde Bankalarca
rehin konulamamaktadır. Bu nedenle ikinci el araç kredilerinde plaka değişikliği yapılacaksa
(noter satışı yapılırken aracın plakasının değiştirileceği belirtilmiş ise) müşteri noterden araç
satışını yaptıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’nden aracın plakasını değiştirmelidir.
Rehin koyma işlemi merkezi yapıldığından tüm oto kredileri Bankacılık sistemi tarafından
kullandırılır, şubede oto kredisi bloke çözüm işlemi yapılmaz.

12.1.6.E-Rehin Kapsamında Muvafakatname Türleri ve Banka Uygulaması
İlgili Trafik Tescil Şube Müdürlüklerine Bankamızca yazılı olarak yapılan başvuru ile
tesis edilen araç rehinleri için ; “Banka sisteminde yer alan “Rehinli Araçlar ile ilgili
Muvafakatnameler” dokümanına göre işlemler gerçekleştirilmelidir.
E–Rehin kapsamında talep edilen ve aşağıda belirtilen muvafakatname türleri için; önce
Hukuk Müşavirliği Danışmanlık Birimi görüşü alınmalıdır. Hukuk Müşavirliği Danışmanlık
Birimi’nin olumlu görüş bildirmesi durumunda tüm segmentlerde yer alan müşteriler için tahsis
şartlarında ilgili kredi ve teminatları için özel bir koşul/kısıt olmadığı durumlarda tabloda
belirtilen iş akışı uygulanmalıdır.
Tüm muvafakatname türlerinde, Hukuk Müşavirliği olumlu görüşünü müteakip, firmanın
sınıflama notu 1 ise aşağıda tabloda belirtilen mercilerden; sınıflama notu 2 ise Yakın İzleme
onay mercileri, sınıflama notu kötü ise Yasal Takip Gruplarından onay alınmalıdır.
Takyidat / şerh tespit edildiği taktirde aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde işlem yapılması
gerekmektedir.
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12.1.6.Araç Rehini İptali / Sona Ermesi
Tahsis koşulunda öngörülen şartlarda ve tutarda rehinin teminat olarak tutulması şarttır. Tahsis
koşulunda meydana gelen değişiklik, riskin kalmaması veya azalması durumlarında rehinin
tamamının veya bir kısmının çözümü talep edilebilir. Bu durumda “Teminat Çıkış/İade
İşlemleri ile İlgili Genel Kurallar ve Onay Mercileri” maddesine uygun olarak işlem yapılır.
Söz konusu onaylar alındıktan sonra, rehin aşağıda belirtildiği şekillerde kaldırılabilir;
Şube tarafından müşteriye Rehin Kaldırma Yazısı verilebilir.
E-Rehin uygulamasından önce konulan rehinler; müşteri noterden onaylattığı Rehin
Kaldırma Yazısını ilgili trafik şubesine götürerek aracının üzerindeki rehini kaldırır (Trafik
şubeleri noterden onaysız Rehin Kaldırma Yazılarını işleme koymadıklarından dolayı müşteri
almış olduğu bu yazıyı şubenin çalışmakta olduğu noterden onaylatmak zorundadır. Zira
şubenin yetkili imza sirkülerleri sadece çalışılan noterde bulunur. Şubenin çalışmadığı bir noter
bu yazıyı tasdiklemeyecektir.) Verilen yazı doğrultusunda sistemden rehin kaldırıldı statüsü ile
teminat çıkışı yapılır.
Şube tarafından Rehin Kaldırma Yazısı düzenlenir. Rehin Kaldırma Yazısı imza
sirküleri /beyannamesi ile birlikte iadeli taahhütlü posta yoluyla veya banka elemanı
tarafından elden teslim yoluyla ilgili trafik tescil dairesine ulaştırılır ve rehin
kaldırılır. Gönderilen yazı doğrultusunda sistemden rehin kaldırıldı statüsü ile teminat çıkışı
yapılır.
E-rehin uygulamasından sonra elektronik ortamda konulan rehinler; tahsis koşulunda meydana
gelen değişiklik, kredi riskinin kalmaması veya azalması durumlarında rehinin tamamının
kaldırımı veya bir kısmının çözümü, operasyon birimi tarafından yine elektronik ortamda
gerçekleştirilir.

12.1.7.Yeni Marka Tanımı
Bankalar yeni bir araç marka/model tanımlama işlemi ile ilgili markanın kullandırılacak
kredilerde teminat olarak sayılabilmesi mümkün hale gelmektedir.
İlgili tanım esnasında aşağıda belirtilen iş akışı uygulanır;
1- Araç binek oto ise (Ticari olmayan nitelikte ise);
Şube bağlı olduğu Genel Müdürlük Pazarlama Birimi’ne talebini iletir. Pazarlama Birimi marka
tanımlaması talep edilen araç bilgilerini olumlu görüşleri ile birlikte Bireysel Krediler Tahsis
Grubu’na iletir. İlgili birim İstihbarat Birimi görüşü/desteği alarak talebi değerlendirilir.
Talebin Bireysel Krediler Tahsis Grubu tarafından uygun görülmesi halinde operasyon marka
/model tanımlamasını gerçekleştirir.
2- Araç ticari veya hafif ticari ise;
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Şube bağlı olduğu Genel Müdürlük Satış/Pazarlama Birimi’ne talebini iletir. İlgili Satış/
Pazarlama Birimi talebi, olumlu görüşleri ile birlikte, diğer Satış / Pazarlama Birimlerini de
bilgilendirerek kar merkezine göre Bölge Destek veya Kurumsal/Ticari Kredi Politikaları ve
Projeler Birimi’ne iletir. İlgili birim İstihbarat Birimi görüşü/desteği alarak talebi
değerlendirilir.
Talebin ilgili birim tarafından uygun görülmesi halinde operasyon birimi marka/model
tanımlamasını gerçekleştirir.

12.2.Sigortalar
Aksi kredi tahsis koşullarında belirtilmediği müddetçe alınan teminatların bankamız lehine
sigorta ettirilmesi, mevcut sigorta poliçesi varsa, teminat olarak alındığı tarihten itibaren geçerli
olacak biçimde, «Dain-i mürtehin» sıfatıyla bir zeyilname ile bankamıza devredilmesi esastır.
Kredi riski devam ettiği sürece yapılan sigortaların da devam etmesi ve sigortanın vadesi sona
ermeden mutlaka yenileştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda süre sonlarının takip edilerek
sigortaların yenilenmesi şube yönetiminin sorumluluğundadır.
Tarihi eser olarak nitelendirilen ve ekspertiz raporunda bu hususu belirtilen gayrimenkullerin,
ipotek tesis tarihinden itibaren 3 gün içinde sigortalanması esastır. Sigortaların yenilenmesi
hususu ise özel dikkat gerektirir. Konu ile ilgili tüm sorumluluk şube pazarlama elemanı
ve şube Müdürü’ne aittir.
Takip hesaplarında riski bulunan müşterilere ait teminatların sigortalarının yaptırılması esas
olup aksi belirtilmediği müddetçe borçluya ait hayat veya ferdi kaza sigortası yenilenmez. Söz
konusu teminatların sigortaları dain-i mürtehin Xbank A.Ş. olacak şekilde şubece yaptırılır
veya müşteri tarafından bu içerikte yaptırılmış veya yenileştirilmiş ise temin edilerek sistemine
girilir. Bu konuda tüm sorumluluk şube müdürüne aittir.
Takip hesaplarında riski bulunan bireysel harici tüm segmentlerde gerçek/tüzel müşterilere ait
teminatların sigorta yaptırılmaması ile ilgili kararı ilgili Yasal Takip Grubu 1. derece onay
yetkilisi verir.
Acentesi olmadığımız sigorta şirketlerinden yaptırılan sigortaların prim ödemelerinin takip
edilmesi şube yönetiminin sorumluluğundadır. Şubece yapılan inceleme ve araştırma
sonucunda sigorta poliçesinin iptal olduğu tespit edilirse derhal primleri müşteriden tahsil
edilmek suretiyle teminat sigorta ettirilmelidir. Kurumsal ve ticari segmentlerdeki müşterilerin
5.000.000.- TL üstü bedelli ipoteklerin sigortaların prim ödemeleri makbuzlarla takip edilerek
ödentileri teyit edilmek zorundadır.
Nakit karşılığı kredilerde ferdi kaza / hayat / kasko sigortası yapılıp yapılmaması şube müdürü
yetkisindedir.
Kredi başvurusunda belirtilen sigorta şirketinden farklı bir sigorta şirketine poliçe
düzenletilmesi poliçenin “All Risk” (deprem, yangın, sel, grev, lokavt, terör klozlarını
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kapsayan) mahiyetinde olması ve “Dain-i Mürtehin Finansbank A.Ş.” ibaresini içermesi
kaydıyla tahsis koşul değişikliği gerektirmez ve teminat açığına (farklılığa) konu olmaz. İpotek
alınan gayrimenkule ait risk kapsamında konut sigorta poliçesi ve aynı zamanda Doğal Afet
Sigortalar Kurumu Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) yaptırılması gerekmektedir. 587 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki
bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak
inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla
kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya
verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.
Firmanın yurtdışı taşımacılığının bulunması durumunda tır ve kamyon rehini alınarak
kullandırılan kredilerde araçların sigortalarında yurtdışı klozlarının bulunması şartı aranır.
Teminat olarak alınan makina rehinleri, alınan ipoteklerde varsa tapuya kayıtlı makinalar için
ilave olarak makine kırılma sigortası yaptırılması esastır.
İşletme Bankacılığı ve ticari segmentlerde yer alan müşterilere kullandırılan Şube/Bölge/GM
yetkili tüm taksitli ticari kredilerin (Ticari finans, ticari oto, işyeri kredileri) teminatına kefil
alınması durumunda, kefiller için finansör hayat sigortası yapılması zorunludur. Gerçek kişi
ticari işletmelerinde firma sahibi kefil olsun olmasın finansör sigortası-hayat sigortasıaranacaktır. Taksitli Kredi Başvuru girişi esnasında, Şube tarafından ilgili taba sigorta tanımının
yapılıp yapılmadığı, operasyon birimi tarafından taksitli kredi bloke çözüm aşamasında kontrol
edilir.
Konu ile ilgili tüm sorumluluk Şube Müdürü’nde olup, sigorta muafiyeti için onay verme
yetkisi Satış Organizasyonu içerisindeki Bölge Müdürü ve/veya Bölge Satış Müdürü’ndedir.
Eğer bu tip bir uygunluk alınmış ise ilgili onay mail ’inin kredi bloke çözümünde mutlaka ilgili
operasyon birimine gönderilmesi gerekmektedir. Bu mail onayının alınıp ilgili operasyon
birimine iletilmesi sorumluluğu krediyi kullandıran PY/MHY personelin sorumluluğundadır.
Sigorta poliçesi düzenlenmesi gereken kredi işlemlerinde Şube Müdürü’nün 3 günlük farklılık
erteleme yetkisi bulunmaktadır. Şube Müdürü’nün söz konusu hakkını kullanması durumunda
ilgili sigorta farklılığının kredi kullandırımından en fazla 3 gün sonra kapatılması
gerekmektedir. Şube Müdürü’nün sigorta farklılık erteleme yetkisi kullandığı bir
müşterinin, diğer taksitli ticari kredi kullanım taleplerinde söz konusu müşteriye ait sigorta
farklılık kayıtlarının devam etmesi durumunda kredi blokesinin çözümü için Bölge Satış
Müdürü veya Bölge Müdürü (satıştan sorumlu)’nden uygunluk e-maili aranır.
Bireysel kredilere ilişkin sigorta detay şartları kredi türü bazında TAL.00337 Bireysel Krediler
Talimatında belirtilmiş olup, bu tür kredi kullandırılmalarında talimatta belirtilen sigorta
şartlarına uyulması esastır.

12.3.Makina Rehin
Makinayı temsil eden evrakın rehin ile birlikte, teslimine gerek olmaksızın makinalar üzerine
rehin tesis edilebilir.
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Rehin sözleşmeleri Hukuk Bölümü tarafından hazırlanır.
Teminat olarak, tahsis koşulunda öngörülen şartlarda ve tutarda rehinin tutulması şarttır.
Tahsis koşulunda meydana gelen değişiklik, riskin kalmaması veya azalması durumlarında
rehinin tamamının veya bir kısmının iadesi veya çözümü ile müşteriye kullandırımı talep
edilebilir. Bu durumda “Teminat Çıkış/İade İşlemleri ile İlgili Genel Kurallar ve Onay
Mercileri” maddesine uygun olarak işlem yapılır.
Bu Sözleşme ile işlem yapılabilmesi için, rehin kapsamında teminata alınacak iş makinalarının
Türkiye sınırları içerisinde olması ve müşteri ister esnaf işletmesi ister ticari işletme olsun
ticaret siciline kaydedilmiş olması gerekmektedir.
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Uygulamalar
1)

Araç rehini hangi şartlar için geçerlidir?

2)

Makine rehininde dikkate alınması gerekli koşullar nedir?
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Uygulama Soruları
1)

Araç rehini alım satım aşamasında mı yapılır?

2)

Araçların rehini nerede yapılır?

3)

Makine rehini alırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde teminata alınacak rehin sözleşmelerinde Araç ve makine rehinleri konusu işledik.
Ayrıca rehin aldığımız yerlerin sigorta ettirilmesi konularını işledik.
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Bölüm Soruları
1)

Araç rehini ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)
Araç rehini; Rehin alınarak, (hat ve plaka rehini dâhil) / “0” km. ve 2.el araç
alımlarında olabilir.
B)
Satıcı Bayii Sözleşmesi / Taahhütnamesi ile işlem yapılması / sadece “0” km.
araç alımlarında olabilir
C)
Her iki durumda da sisteme teminat olarak tanımlanması gereken araç rehini
değeri, “0” araçlarda fatura değeridir.
D)
Her iki durumda da sisteme teminat olarak tanımlanması gereken araç rehini
değeri, “2. El” araçlarda kasko değeridir.
E)
Kredi kullandırımı esnasında ruhsatta, tahditsiz ticari plaka, tahsis belgesiz
satılamaz. Taahhütnamelidir şehirlerarası çalışamaz – TAKOGRAF İÇİNDİR- ibareleriyle
karşılaşılması durumunda ilgili yetki seviyesinde, ilave bir onaya gerek olmadan kredi
kullandırımı yapılabilir.
2)
Bankalarca kullandırılan … kredilerinde alınacak … için; aşağıda belirtilen
rehin senetleri, aracın gerçek faturası kesildikten sonra faturada belirtilen marka, model, plaka
numarası, şasi ve motor numarası bilgileri belirtilerek her bir araç için ayrı ayrı düzenlenir ve
… tarafından imzalanır.
a) oto / ticari araç
b) kredi borçlusu
c) araç ön/kesin rehin
Rehin senediyle ilgili yukarıda verilen açıklamadaki boşluklar hangi sıralama ile
doldurulmalıdır?
A)

a-1 b-2 c-3

B)

a-1 b-3 c-3

C)

a-2 b-1 c-3

D)

a-3 b-2 c-1

E)

a-3 b-1 c-2?
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3)
yanlıştır?

Hat ve plaka rehini ile işlem yapılması konusunda aşağıdakilerden hangisi

A) Bankamızda araç rehni teminatının bir alt kırılımı şeklinde nitelendirilen hat rehni
veya plaka rehni karşılığında kredi kullandırımı yapılabilir. Servis ve halk otobüsleri bu
kapsamda değerlendirilmemektedir.
B) Öncelikle rehin alınacak araçların ticari olup olmadığı ruhsatta kullanım amacı
kısmından teyit edilir, burada yazmıyorsa ilgili vergi dairesinden aracın ticari olup /olmadığı
konusu teyit edilir.
C) Araç üzerinde başkaca bir takyidat olmadığına dair www.turkiye.gov.tr adresinden
sorgulama yapılır. Tahsis şartları ile uygunsuzluk yaratan bir husus tespit edilmesi durumunda
ilgili tahsis mercii onayına gönderilir.
D) Rehin işlemi için, tutar olarak hat değeri + aracın (0 km ise fatura / 2.el ise kasko
bedeli ) değeri; Hat Rehni/Plaka Rehni için”, Ticari Taksi İçin Rehin Senedi” veHat
Rehni/Plaka Rehni senetleri düzenlenerek borçlu tarafından imzalanır.
E) Şube müdürü tarafından dikkat edilmesi gereken konulardan biri, minibüslerin
ruhsatta yazılan hatlar dışında başka hatlarda çalışması yasak olduğu ve minibüsün doğru hatta
çalıştığının kontrol sorumluluğu kredi kullandırılan hattın bölgesindeki şubede olduğudur.
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4)
I- Bankalarda, otomotiv distribütörlerinin yetkili satıcısı (bayii) konumunda olan firma
yetkililerin imzalayacağı “Satıcı Bayi Sözleşmesi” ve işlem bazında alınacak ilgili bayii
taahhütnameleri ile ön rehinin sisteme işlenmesi tarihinden itibaren binek araçlar için 5 iş günü,
ağır/hafif ticari araçlar için en fazla 15 iş günü içerisinde araç rehnini tamamlattırılması şartı ile
0 km araç alımları için (oto kredileri) kredi kullandırılabilir.
II- Yetkili satıcılar için geçerli olacak kriterler den biri firma/grup firması / firma hakim
ortağının sektörde minimum 3 yıllık ticari tecrübesi bulunmasıdır.
III-Galeriler için geçerli olacak kriterlerden biri son 2 yıla ilişkin sistem taramalarında
karşılıksız çek/ senet kaydı bulunmamalıdır.
IV- Şube Müdürü ve Satış Bölge Müdürü (veya vekili) yukarıda belirtilen kriterlere
uyan Bayi/Galeri’ yi değerlendirir, ilgili Bölge Müdürü, Bayii/Galeri sözleşmesi ile çalışılıp
çalışmama yönünde karar verir ve onay mesajını Konut ve Oto Kredileri Kanal Yönetimi
Birim’ine gönderir.
V- Bayi/Galeri Sözleşmelerini Finansbank tarafında bayinin hinterlantında bulunan
Bölge Müdürü veya vekili imzalar.
VI- İşlem bazında alınan taahhütnamelerin (0 km. araçlar için: FRM.0523 Erken
Ödeme/ Satıcı Bayii Taahhütnamesi sözleşmesinin firmayı temsile yetkili kişilere imzalatılması
esastır.
Satıcı bayi sözleşmesi /taahhütnamesi ile işlem yapılması hakkında yukarıdakilerden
kaçı doğrudur?
A)

6

B)

5

C)

4

D)

3

E)

2

320

5)
I- Başvuru esnasında şube pazarlama, kredi kontrol/kullandırım esnasında ise ilgili
operasyon birimleri söz konusu listeyi kontrol etmekle yükümlüdürler.
II- Bayinin şubesinden farklı bir şube tarafından kredi talebi değerlendiriliyor ise
bayinin müşteri numarasının bulunduğu şubeden bayi hakkında yazılı görüş istenir ve şubeden
gelen olumlu görüşe istinaden işlemlere devam edilir.
III- Belirlenen süreden farklı bir gün belirlenmesi taleplerinde Bireysel Krediler Tahsis
Grubu’nun onayı alınmalıdır. 15 iş günü içinde kesin rehinleri tamamlattıramayan bayiden, bayi
sözleşmesi/ taahhütnamesi ile başka işlem yapılmaz.
IV- Bankamızda, otomotiv distribütörlerinin yetkili satıcısı (bayi) konumunda olan
firma yetkililerinin imzalayacağı işlem bazında alınacak “Satıcı Bayi Taahhütnamesi” ile ön
rehnin sisteme işlenmesi tarihinden itibaren binek araçlar için 10 iş günü, ağır/hafif ticari araçlar
için en fazla 20 iş günü içerisinde araç rehinini tamamlatması şartı ile 0 km araç alımları için
(oto kredileri) kredi kullandırılabilir.
V- Bayi Taahhütnamesi alınarak kullandırılacak olan 0 km araç kredilerinde bayi
proforma fatura ve bayi taahhütnamesini şubeye iletir. Şube tarafından, bayinin Bankamızca
taahhütnamesi kabul edilen bayi olduğunun kontrolü yapılır.
VI-15 iş günü içinde kesin rehine dönme işlemi gerçekleşmemişse bayiye bayi
taahhütnamesi ile yeni kredi kullandırımı yapılmaz.
Satıcı bayi sözleşmesi /taahhütnamesi ile işlem yapılması hakkında yukarıdakilerden
hangileri yanlıştır?
A)

I-II

B)

II-III

C)

I-III

D)

I-IV

E)

II-IV
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6)
Satıcı bayi sözleşmesi /taahhütnamesi ile işlem yapılması hakkında
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
2.el araçların kredilendirilmesinde ruhsat ile işlem yapılması durumunda
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden tescil kaydı yaptırılarak alıcının adına çıkmış ruhsat talep
edilir.
B)
2.el araçların kredilendirilmesinde şube kredi ile ilgili teminat evraklarını ve
noter tarafından düzenlenen geçici ruhsatı operasyona gönderir.
C)
İlgili Trafik Tescil Şube Müdürlüklerine Bankamızca yazılı olarak yapılan
başvuru ile tesis edilen araç rehinleri için ; “Finanspedia / Hukuk Kütüphanesinde yer alan
“Rehinli Araçlar ile ilgili Muvafakatnameler” dokümanına göre işlemler gerçekleştirilmelidir.
D)
E–Rehin kapsamında talep edilen ve aşağıda belirtilen muvafakatname türleri
için; önce Hukuk Müşavirliği Danışmanlık Birimi görüşü alınmalıdır.
E)
Tüm muvafakatname türlerinde, Hukuk Müşavirliği olumlu görüşünü müteakip,
firmanın sınıflama notu 1 ise aşağıda tabloda belirtilen merciilerden; sınıflama notu 2 ise Yakın
İzleme onay merciileri, sınıflama notu 3, 4, 5 ise Yasal Takip Grupları’ndan onay alınmalıdır.

7)

Araç Rehini İptali / Sona Ermesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tahsis koşulunda öngörülen şartlarda ve tutarda rehinin teminat olarak tutulması
şarttır. Tahsis koşulunda meydana gelen değişiklik, riskin kalmaması veya azalması
durumlarında rehinin tamamının veya bir kısmının çözümü talep edilebilir. Bu durumda
“Teminat Çıkış/İade İşlemleri ile İlgili Genel Kurallar ve Onay Merciileri” maddesine uygun
olarak işlem yapılır.
B)
E-Rehin uygulamasından önce konulan rehinler; müşteri noterden onaylattığı
Rehin Kaldırma Yazısını ilgili trafik şubesine götürerek aracının üzerindeki rehini kaldırır
(Trafik şubeleri noterden onaysız Rehin Kaldırma Yazılarını işleme koymadıklarından dolayı
müşteri almış olduğu bu yazıyı şubenin çalışmakta olduğu noterden onaylatmak zorundadır.
C) Şube tarafından Rehin Kaldırma Yazısı düzenlenir. Rehin Kaldırma Yazısı imza
sirküleri /beyannamesi ile birlikte iadeli taahhütlü posta yoluyla veya banka elemanı tarafından
elden teslim yoluyla ilgili trafik tescil dairesine ulaştırılır ve rehin kaldırılır.
D)
E-rehin uygulamasından sonra elektronik ortamda konulan rehinler; tahsis
koşulunda meydana gelen değişiklik, kredi riskinin kalmaması veya azalması durumlarında
rehnin tamamının kaldırımı veya bir kısmının çözümü, operasyon tarafından yine elektronik
ortamda gerçekleştirilir.
E)

Hepsi
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8)

İlgili tanım esnasında aşağıda belirtilen iş akışı uygulanır;

1-

Araç binek oto ise (Ticari olmayan nitelikte ise);

Şube bağlı olduğu Genel Müdürlük Pazarlama Birimi’ne talebini iletir. Pazarlama
Birimi marka tanımlaması talep edilen araç bilgilerini olumlu görüşleri ile …’ne iletir. İlgili
birim İstihbarat Birimi görüşü/desteği alarak talebi değerlendirilir. Talebin Bireysel Krediler
Tahsis Grubu tarafından uygun görülmesi halinde … marka /model tanımlamasını
gerçekleştirir.
2-

Araç ticari veya hafif ticari ise;

Şube bağlı olduğu Genel Müdürlük Satış/Pazarlama Birimi’ne talebini iletir. İlgili Satış/
Pazarlama Birimi talebi, olumlu görüşleri ile birlikte, diğer Satış / Pazarlama Birimleri’ni de
bilgilendirerek kar merkezine göre …’ne iletir. İlgili birim İstihbarat Birimi görüşü/desteği
alarak talebi değerlendirilir.
a) operasyon birimi
b) birlikte Bireysel Krediler Tahsis Grubu
c) Bölge Destek veya Kurumsal/Ticari Kredi Politikaları ve Projeler Birimi
Yeni marka tanımı hakkında yukarıda verilen açıklamada bırakılan boşluklar hangi
sıralama ile doldurulmalıdır?

A)

a-1 b-2 c-3

B)

a-1 b-3 c-2

C)

a-2 b-1 c-3

D)

a-3 b-2 c-1

E)

a-3 b-1 c-2
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9)
I-Kredi başvurusunda belirtilen sigorta şirketinden farklı bir sigorta şirketine poliçe
düzenletilmesi poliçenin “All Risk” (deprem, yangın, sel, grev, lokavt, terör klozlarını
kapsayan) mahiyetinde olması ve “Dain-i Mürtehin xbank A.Ş.” ibaresini içermesi kaydıyla
tahsis koşul değişikliği gerektirmez ve teminat açığına (farklılığa) konu olmaz.
II- İpotek alınan gayrimenkule all risk kapsamında konut sigorta poliçesi veya aynı
zamanda Doğal Afet Sigortalar Kurumu Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) yaptırılması
gerekmektedir.
III-587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde
mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri
amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan
veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.
IV-Firmanın yurtdışı taşımacılığının bulunması durumunda tır ve kamyon rehİni
alınarak kullandırılan kredilerde araçların sigortalarında yurtdışı klozlarının bulunması şartı
aranır.
V-Teminat olarak alınan makina rehinleri, alınan ipoteklerde varsa tapuya kayıtlı
makinalar için ilave olarak makine kırılma sigortası yaptırılması esastır.
Sigortalarla ilgili olarak verilen açıklamada numaralandırılmış cümlelerden hangisi
yanlıştır?
A)

I

B)

II

C)

III

D)

IV

E)

V
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10)

Makine rehini ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)
Makinayı temsil eden evrakın rehini ile birlikte, teslimine gerek olmaksızın
makinalar üzerine rehin tesis edilemez.
B)

Rehin sözleşmeleri Hukuk Bölümü tarafından hazırlanır.

C)
Teminat olarak, tahsis koşulunda öngörülen şartlarda ve tutarda rehinin
tutulması şarttır.
D)
Tahsis koşulunda meydana gelen değişiklik, riskin kalmaması veya azalması
durumlarında rehnin tamamının veya bir kısmının iadesi veya çözümü ile müşteriye
kullandırımı talep edilebilir. Bu durumda “Teminat Çıkış/İade İşlemleri ile İlgili Genel Kurallar
ve Onay Merciileri” maddesine uygun olarak işlem yapılır.
E)
Bu Sözleşme ile işlem yapılabilmesi için, rehin kapsamında teminata alınacak iş
makinalarının Türkiye sınırları içerisinde olması ve müşteri ister esnaf işletmesi ister ticari
işletme olsun ticaret siciline kaydedilmiş olması gerekmektedir.

Cevap Anahtarı:
1)e

2)d

3)e

4)a

5)d

6)a

7)b

8)c

9)b

10)a
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13. FİRMALARIN BÜNYELERİNDE OLUŞAŞAN TADİLATLATLARIN
KREDİYE ETKİSİ

326

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Bu hafta firmaların sermaye, unvan, iş konusu gibi değişikliklerin kredi
aşamasında olan bankadaki yapısal değişikliklerin neler olabileceği tartışılacak
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Unvan değişiklikleri için nereye başvurulur?

2)
Devralan şirketle imzalanacak yeni sözleşmelere dayanılarak açılacak kredilerde neler
istenmektedir?
3)
Teminat evrağında kullanılan firma kaşesinin firmanın ticaret sicil gazetesindeki unvanı ile
uyumsuz olması durumunda neler yapılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Firmalardaki tadilatlar

Yaşayan bir organizmada
gibi
firmalarda
günün Bu
tip
koşullarına göre değişim araştırılması
gösterebilirler.

firmaların
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Anahtar Kavramlar
•

Unvan Tadilatı

•

İş konusu tadilatı

•

Firmanın şekil tadilatı
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Giriş
Bu bölümde Firmaların tüzel kişilikleri, unvanları, ortaklık yapıları veya satın alınmaları
esnasında bankadaki kredilerin hangi işlemlerden geçeceği ve bu aşamalarda neler yapılacağı
konuları üzerinde durulmuştur.
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13.1. Gerçek Kişi İsim/Soyadı, Şirket Unvan, Türü Ve Benzeri Değişiklikler
13.1.1.Gerçek Kişilerin İsim ve Soyadı değişikliği
Gerçek kişi müşterinin isim veya soyadının değişmesi halinde, isim veya soyadı değişikliğine
ilişkin ilgili kesinleşmiş mahkeme kararının/evlilik cüzdanının/vukuatlı nüfus kaydının (sayılan
üç belgeden bir tanesinin ibrazı yeterli olacaktır) ve yeni nüfus cüzdanının Bankamıza ibraz
edilmesi gerekir. Bu belgeler ibraz edildikten sonra, sadece isim/soyadı değişikliği olan gerçek
kişi için banka sisteminde yeni bir müşteri numarası tanımlanmasına gerek olmayıp, müşterinin
mevcut müşteri numarasında gerekli isim/soyadı değişikliğinin yapılması yeterlidir. Ancak,
eski isim/soyadı ile gelebilecek resmi yazılara eksik veya yanlış cevap verilmemesi adına eski
isim/soyadının da mutlaka müşteri numarasında gözlemlenebiliyor olması gerekir. Ayrıca, eski
isim/soyadı ile verilen çek karnesinden keşide edilmiş çek yaprakları Bankamıza hamil
tarafından işlem görmek üzere ibraz edilir ise, sistemdeki eski isim veya soyadı kontrol edilerek
çekin tüm yasal şekil şartlarının eksiksiz olması halinde çekin işleme alınması gerekecektir.
Eski isim/soyadı ile düzenlenen sözleşme, ödeme planı ve benzeri evrakın yeniden alınmasına
gerek yoktur. Ancak, isim/soyadı değişikliği sonrasında alınacak tüm evrakın ve yapılacak tüm
işlemlerin yeni isim ve soyadı ile yapılması gerekir.
Mevcut sözleşmeler kapsamında Bankamız talimatlarına uygun şekilde yeni kredi kullandırımı
yapılacak ise ve bu kredinin teminatına daha önce alınmış olan teminatlardan birisi alınacak ise
eski isim/soyadı ile alınan teminatlar ile yeni kredi kullandırımı yapılabilir. Ancak, söz konusu
kredinin teminatına tamamen yeni teminatlar alınacak ise bu teminatların yeni isim/soyadı ile
alınması gerekir.

13.1.2. Tüzel Kişilerin (LTD, A.Ş gibi sermaye şirketlerin) ve Şahıs
Firmalarının Ticaret Unvanı Tadili
Gerçek kişilere ait şahıs firmalarının (gerçek kişi ticari işletmeleri) ve tüzel kişilerin (sermaye
şirketleri) nev’i değiştirmeksizin sadece ticaret unvanlarını değiştirmeleri halinde, söz konusu
değişikliği bildiren yeni unvan altında imzalı aşağıdaki içerikte bir ihbar mektubu alınması
(ihbar mektubuna unvan tadiline ilişkin ticaret sicil gazetesi ve yeni unvanlı imza sirküleri ek
yapılmalıdır) yeterli olup, eski unvan altında imzalı sözleşmeler, kefaletler, müşterek ve
müteselsil borçlu olunan senetler, kontrgarantiler, taahhütnameler, teminatlar ve diğer
yükümlülükler aynen geçerli olacaktır. İhbar mektubu, unvan değişikliğinin yayınlandığı ticaret
sicil gazetesi ve yeni unvan ile düzenlenmiş imza sirküleri firmanın dosyasında klase
edilmelidir.
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Unvan Değişikliği Yapan Şirketten Alınacak İhbar Mektubu Metni

“[tarih]

X bank A.Ş. ……….. Şubesi’ne,
İşbu yazımız ekinde yer alan Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edildiği üzere, Şirketimizin
unvanı tadil edilerek “…………………” olmuştur.
Şirketimizin eski unvanı ile imzalanmış olan genel kredi sözleşmeleri de dahil olmak üzere her
türlü sözleşme, taahhütname ve bilcümle belgelerin hükümlerinin, teminatların gerek işbu
yazımız öncesinde yapılan her türlü bankacılık işlemleri için gerekse de bundan böyle yapılacak
her türlü bankacılık işlemleri için aynen geçerli olduğunu, Şirketimizi bağladığını, bundan
böyle Şirketimizin Bankanız nezdinde gerçekleştireceği her türlü işlemin Şirketimizin yeni
unvanı ile gerçekleştirileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

EK 1: Unvan tadiline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

EK 2: Yeni unvan ile düzenmiş olan imza sirküleri

Saygılarımızla,”
Unvanı değişen sicil gazetesinin bir sureti, müşteri temsilcisi tarafından ilgili tahsis merciine
gönderilerek bilgilendirilir.
Tüzel kişilerin unvan değişikliği ile ilgili olarak ana sözleşmelerinde yapılan değişikliğin temsil
sevk ve idare, mali bünye, çalışma konusu gibi hususlara etkisi incelenerek, sonuçlarına göre
kredinin ne şekilde devam ettirileceğinin kararlaştırılması veya gerekiyorsa mevcut riskin
tasfiyeye götürülmesi yoluna gidilmesi gerekmektedir.
Sadece unvan değişikliği yapan şirket için yeni bir müşteri numarası tanımlanmasına gerek
olmayıp, müşterinin mevcut müşteri numarasında gerekli unvan tadilinin yapılması yeterlidir.
Ancak, eski unvan ile gelebilecek resmi yazılara eksik veya yanlış cevap verilmemesi adına
eski unvanın da mutlaka müşteri numarasında gözlemlenebiliyor olması gerekir. Ayrıca, eski
unvan ile verilen çek karnesinden keşide edilmiş çek yaprakları Bankamıza hamil tarafından
işlem görmek üzere ibraz edilir ise sistemdeki eski unvan kontrol edilerek, çekin tüm yasal şekil
şartlarının eksiksiz olması halinde çekin işleme alınması gerekecektir.
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Unvan değişikliğine ilişkin işlemler yukarıdaki şekilde tamamlandıktan sonra şirketten alınacak
her türlü talimatın yeni unvan ile alınması gerekmektedir.
Mevcut sözleşmeler kapsamında Bankamız prosedürlerine uygun şekilde yeni kredi
kullandırımı yapılacak ise ve bu kredinin teminatına daha önce alınmış olan teminatlardan birisi
alınacak ise eski unvanlı teminatlar ile yeni kredi kullandırımı yapılabilir. Ancak, söz konusu
kredinin teminatına tamamen yeni teminatlar alınacak ise bu teminatların yeni unvan ile
alınması gerekir.

13.2. TTK 152 Maddesine Göre Yapılan Tür Değişiklikleri
Açılan bir krediden dolayı, bankamıza karşı herhangi bir nedenle borçlu ve/veya kefil
durumunda bulunan ticari şirketlerin nev’i değiştirmeleri halinde, yapılan işlemlerin yasaya
uygunluğunun incelenebilmesi için, nev’i değişikliğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın
izni, yeni şirkete ait statünün yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi ile ihbar mektubunun temin
edilmesi gerekmektedir.

13.2.1. Tür Değişikliklerinde Aranacak Koşullar
Nev’i değiştiren şirket ile ilgili olarak yeni şirketin ana sözleşmesinde; şirketin Türk Ticaret
Kanunu’nun 152. maddesi uyarınca nev’i değiştirdiği veya yeni şirketin eskisinin devamı
olduğu yolunda açık bir hüküm yer almalıdır.
Aynı şekilde her tür nev’i değişikliğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın izninde şirketin
Türk Ticaret Kanunu’nun 152.maddesine göre nev’i değiştirdiğine ve yeni şirketin eskisinin
devamı olduğuna dair açık bir hüküm bulunmalıdır. (Ancak, sadece Türk Ticaret Kanunu’nun
152. maddesine atıf yapılması da yeterli görülebilir.)
Öte yandan, Türk Ticaret Kanunu’nun 152. maddesinde yer alan hükümler uyarınca kollektif
ve komandit şirketlerin anonim ve limited şirkete dönüşmelerinde, yukarıda belirtilen
hususların dışında ayrıca kollektif ve komandit şirketin sınırsız sorumlu (kollektif ve
komandite) ortaklarının, kollektif ve komandit şirketin işlemlerinden doğan bütün yükümlülük
ve borçlarının yeni kurulan şirket bünyesinde de devam edeceğine dair kayıtların,
i. Şirket ana sözleşmesinde
ii. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın izninde
açık bir hüküm şeklinde yer alması gerekmektedir.
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13.2.2. Tür Değişikliği İle İlgili Ana Sözleşmede Yapılan Değişikliklerin
İncelenmesi
Nev’i değişikliği ile ilgili olarak ana sözleşmede yapılan değişikliğin temsil sevk ve idare, mali
bünye, çalışma konusu gibi hususlara etkisi incelenmeli, varılacak sonuçlara göre kredinin ne
şekilde devam ettirileceği kararlaştırılmalı veya gerekiyorsa mevcut riskin tasfiyeye
götürülmesi yoluna gidilmelidir.
Bu durumda;

i. Şirketlerin birleşmesi konusunda verilen kararların tescil ve ilan edildiği,
ilan tarihinden itibaren 3 ay geçerek kesinleşmesinin gerekmekte olduğu,
ii. Nev’i değişikliğinin bankamız aleyhine sonuçlar doğurabileceğinin
öngörüldüğü hallerde, Türk Ticaret Kanunu’nun 397. maddesi uyarınca,
nev’i değişikliğine ilişkin üçüncü ilandan itibaren bir aydan az olmamak
üzere tayin edilecek uygun bir süre içinde noterlikçe alacağın ödenmesi veya
teminat gösterilmesinin talep edilmesi gerektiği,
iii. Nev’i değişikliği bankamız aleyhine bir sonuç doğurmuyor ise, yeni şirketin
söz konusu unvan ve nev’i değişikliğini bildiren ve nev’i değişikliğinden
önceki yükümlülüklerinin devam ettiğini teyit eden yeni unvan altında
imzalı bir ihbar mektubu alınması gerektiği
Dikkate alınmalıdır.

13.2.3. Tür Değişikliğinde Banka Uygulaması
Türk Ticaret Kanunu'na göre türü değişen şirketlerde, yeni şirketin, Ticaret Bakanlığı izninden
ve mahkeme kararından geçen ana sözleşmesinde;
i. Yeni şirketin eski şirketin devamı olduğunun belirtildiği,
ii. Yeni şirketin, eski şirketin bütün aktif ve pasifini aynen devir aldığına dair
bir hükmün bulunduğu,
i. Eski şirketin ortakları, şirket borçlarından sınırsız şekilde sorumlu iken, yeni
şirkette sınırlı sorumlu durumuna gelmişse, eski şirketin muamelelerinden
doğan bütün mükellefiyet ve borçlarının yeni şirket bünyesinde de devam
edeceğine dair açık bir hükmün mevcut olduğu
görüldükten sonra aşağıdaki işlemler yapılır.
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Türü değişen eski şirketin (örneğin kollektif şirketin, anonim şirkete dönüşmesi gibi),
kredilerine konulacak tasfiye kaydı limitinin tespiti için, risk bakiyeleri ilgili tahsis birimine
bildirilmelidir.
Şayet eski şirketin mevcut limitleri yeni şirkete kullandırılmak isteniyorsa, yeni şirket adına
kredi teklifinde bulunulmalı ve ayrıca yeni şirketin ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil
gazetesi, istihbarat bülteni, yeni unvan altındaki kuruluş bilançosu ve ekleri yetki durumuna
göre kredi bölge müdürlüğü veya ilgili tahsis birimine gönderilmelidir.
Yeni firma lehine kredi tesis ettirilmeden, eski firma kredilerine istinaden, yeni şirkete herhangi
bir kredi kullandırımı yapılmamalıdır.
Tür değiştiren şirket ile banka arasında, tür değişikliğinden önce düzenlenmiş olan; sözleşme,
taahhütname ve diğer belgelere;
"............... şirketinin Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine göre tür değiştirmek suretiyle,
onun bir devamı olarak kurulmuş olan şirketimiz için de bu sözleşme hükümlerinin aynen
geçerli olduğunu, anılan sözleşme ile öngörülen tüm mükellefiyet ve borçların şirketimizi de
ilzama devam edeceğini, böylece bu sözleşmeden, gerek devamı olduğumuz şirket için doğmuş,
gerekse bundan sonra şirketimiz için doğabilecek tüm borçlardan, aynen sorumlu olduğumuzu
teyiden beyan ederiz."
metni yazılarak, yeni unvanlı kaşe altına şirket yetkililerinin imzası alınmalıdır.
Türü değişen şirketin, kefil olarak imzalamış olduğu sözleşmeler altına da;
".............. şirketinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 152.maddesine göre türünü değiştirmek
suretiyle, onun bir devamı olarak kurulan şirketimiz, bu kefaletin kendisi için de geçerli
olduğunu, kefaletten doğan tüm mükellefiyet ve borçların kendisini de ilzama devam ettiğini
teyiden beyan eder."
ibaresi yazılarak, şirket yetkililerinin imzaları alınmalıdır.
Türü değişen şirketin imzalamış olduğu sözleşme taahhütnameleri, 3.şahıslar kefil veya
müşterek ve müteselsil borçlu olarak imzalarsa, ilgili belgelere;
"...... şirketinin Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine göre türünü değiştirmek suretiyle,
onun bir devamı olarak kurulmuş olan ........ şirketinin, bu sözleşme ile bağlılığının devam
ettiğini ve bu sözleşme ile yüklenmiş olduğumuz tüm mükellefiyet ve borçların sürdüğünü
beyan ederiz."
ibaresi yazılarak, yetkililerin imzaları alınmalıdır.
Eski şirket lehine alınmış ipotekler için, bu ipoteklerin;
"........şirketinin türünü değiştirerek kurulduğu ../../.... tarih ve ....... sayılı Ticaret Sicil
Gazetesi'nde ilan edilen ........şirketinin de borçlarının teminatı olduğu"
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hususu, tapu siciline ilave ettirilmelidir.
Tür değişikliği ile ilgili olarak ana sözleşmede yapılan değişikliğin, temsil, sevk ve idare, mali
bünye, ortakların sorumluluğu, çalışma konusu gibi hususlara etkisi incelenmeli, varılacak
sonuçlara göre kredinin ne şekilde devam ettirileceği kararlaştırılmalı veya gerekiyorsa, mevcut
riskin tasfiyesi yoluna gidilmelidir.
Türk Ticaret Kanunu'na göre, kollektif şirketin komandit şirkete, komandit şirketin kollektif
şirkete dönüşmesi veya anonim şirketin limited şirkete dönüşmesi halinde de, yeni şirketlerin
bankamızla kredi ilişkisinin devamı isteniyorsa, tür değişikliğine ilişkin kurallar aynen
uygulanmalıdır.
Yukarıda belirtilen hususlar tamamlanmadan, mevcut sözleşme, taahhütname, teminat v.s.’den
yararlanmak suretiyle eski firma lehine tahsis edilen krediler, tür veya unvan değiştiren yeni
firmaya kullandırılmamalıdır.

13.3. Firmaların Devrolması
Devrolan firmaların hem aktifi hem pasifi devralan firmaya geçmekte ve bu firmalar tasfiyesiz
infisah ederek ticaret sicilinden kayıtları silinmektedir. Devralan firma mevcudiyetini ve tüzel
kişiliğini muhafaza etmektedir. Devrolan firmalar infisah etseler de, tüm aktif ve pasifleri
devralan firmaya geçmektedir.
Bu nedenle, bu firmalar lehine veya hitaben verilen teminat mektuplarının muhatabı ve lehtarı
devralan firma olmaktadır.
Bu doğrultuda devredilen firmalardan, gerek kendilerine hitaben üçüncü kişiler lehine verilen,
gerekse kendi lehlerine üçüncü kişilere verilen teminat mektuplarının muhatap ve lehtarının
“devralan şirket” olacağı yolunda bir yazı alınmalıdır.
Bunun dışında, devredilen firmalarla yapılan sözleşmelerin tarafı yine bu firmalar olacaktır.
Yukarıda da belirtildiği gibi devredilen şirketin tüm aktif ve pasifi devralan şirkete intikal
etmekte, diğer bir deyişle devredilen şirketin hakları ve borçları devralan şirkete geçmektedir.
Buna karşılık, hakların ve borçların devri; sözleşme tarafının da değiştiği anlamına
gelmemekte, devredilen şirket infisah ettiğinden ve terkine kadar tüzel kişiliği sadece tasfiye
ile sınırlı olarak devam ettiğinden, bu sözleşmeler de devirden sonra kullanılmamaktadır. Bu
durumda devralan şirketle yeni kredi sözleşmeleri yapılması ve yeni teminatlar alınması
gerekmektedir.
Öte yandan, Türk Ticaret Kanunu’nun 451. maddesinde devredilen şirketin, tüm aktif ve
pasifinin devralan şirkete geçtiği kabul edilmekle birlikte, infisahı ticaret siciline kaydedilen
şirketin tüm borçlarının temin ve tediyesinden sonra kaydının sicilden terkin edileceği hükme
bağlanmıştır. Bu durumda infisah eden şirketin tüzel kişiliği ve borçluluk sıfatı, ticaret
sicilinden kaydı terkin edilinceye kadar devam edeceğinden, devredilen şirket için üçüncü
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kişiler tarafından verilen teminatlar da, temin edilen borçların ödenmesine kadar geçerliliğini
koruyacaktır.
İnfisah eden şirketin tüm borçlarının tediye ve temin edilmesinden sonra ise, ticaret sicilinden
infisaha ait kayıt silinir ve keyfiyet ilan olunur. Devredilen şirketlerin ticaret sicilinden
infisahına ait kaydın terkini hususu şubelerce izlenmelidir.
Devredilen şirketlerin kredileri için gerek şirket ve gerekse üçüncü kişiler tarafından verilen
teminatlar, sadece o şirketin kredilerinin güvencesini oluşturduğundan devirden sonra, bu
kredilerin tasfiyesine kadar ayrı bir hesapta tutulmaları ve devralan şirkete açılacak bir kredi ile
tasfiye edilmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde devredilen şirketler için verilmiş olan
teminatlar sona erecektir. Ayrıca bu teminatların devralan şirketin ne mevcut ne de daha sonra
alacağı kredilerin teminatını teşkil etmeyeceğinin de dikkate alınması gerekmektedir.
Devralan şirketle imzalanacak yeni sözleşmelere dayanılarak açılacak krediler, sadece devralan
şirketin doğmuş ve doğacak borçları için kendisine verilen teminatlardan yararlanabileceği
anlamına gelmekte olup, devredilen şirketin borçları için üçüncü şahıslar tarafından verilen
(rehin, ipotek, garanti, kefalet gibi) teminatlardan da yararlanılmak isteniyorsa,
Ø Kefaletlerde; kefilin devralan şirketin borçlarına da kefil olduğunu taahhüt etmesi,
Ø Garantilerde; garanti edenin yeni unvan altında yeni bir garanti vermesi,
Ø Taşınır rehninde; rehin sözleşmesine devralan şirketin borçlarının da güvencesini
oluşturacağına dair hüküm eklenmesi ve mal üçüncü şahıs yed-i eminde ise bu kişiye
durumun yazılı olarak bildirilmesi,
Ø Ticari işletme rehninde; rehin sözleşmesine noter tarafından yine yukarıdaki şekilde bir
hükmün eklenerek 10 gün içinde Ticaret Sicil Memurluğu’na durumun bildirilmesi,
Ø İpoteklerde; devredilen şirketin borçları için verilen azami meblağ ipoteklerinin akit
tablosuna ipoteğin devralan şirketin de borçlarının teminatı olduğunun ilavesi
gerekecektir.
Ancak, bu değişiklik noterlerce düzenlenen rehin sözleşmelerinde, ticari işletme rehinlerinde
ve ipoteklerde yeni bir rehin, ipotek verilmesi anlamını taşımayacaktır.
Bu nedenle, rehin, ipotek harç (bankalar yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca
kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar ve bu
kağıtlar üzerine konulacak şerhler 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun kapsamında yer alan istisna hükmü ile, damga vergisinden istisna edilmiştir) ve
masrafları ödenecek, devredilen şirketin borcu için verilen rehinden, ipotekten sonra başka
rehinler, ipotekler, hacizler gibi sınırlamalar varsa yeni rehin ve ipotek bunlardan sonra tesis
edilebilecektir.
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13.4. Firmaların Bünyesinde Meydana Gelen Diğer Değişiklikler
Unvanları ve türleri değişmediği halde, firmaların bünyelerinde risk emniyetini ve kontrolünü
etkileyebilecek nitelikte aşağıdaki gibi değişiklikler meydana gelebilir:
Ø İkametgâh değişikliği,
Ø Şirkete yeni ortak girmesi veya şirketten ortak ayrılması,
Ø Şahıs şirketlerinde ortaklardan birinin vefatı,
Ø Şirketlerde ortak sayısının kanunun aradığı sayının altına düşmesi,
Ø Şirketlerde sevk ve idarede etkili olan yönetici değişikliği,
Ø Şirketlerde sermaye azaltılması,
Ø Şirketlerde iştigal konusunun değiştirilmesi,
Ø Müddetli kurulan şirketlerde ana sözleşmede belirtilen sürenin sona ermesi,
Ø Anonim şirketlerde, şirket sermayesinin yitirilmesi ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun
324. maddesindeki durumun görülmesi.
Firmanın durumunda bunlar ve benzeri değişikliklerin tespiti halinde, şube görüşü ile birlikte
derhal ilgili tahsis birimine bildirilmeli, şube yetkisindeki firmalar için gerekli önlemler şube
müdürlerince alınmalıdır.

13.5. Firma Değişikliği Olmadan Firma Kaşelerinde Unvan eksikliği ve
Kısaltmalar
Teminat evrağında kullanılan firma kaşesinin firmanın ticaret sicil gazetesindeki unvanı ile
uyumsuz olması durumunda kaşede;
Ø Firma unvanında yalnızca “San.”, “Ve”, “Tic.” kelimelerinden biri eksik ise düzeltme
veya ilave onaya gerek yoktur.
Ø Şirket nev’i (A.Ş., Ltd. vb) hiç yazılmaması, hatalı yazılması veya şirket adında (Örnek:
“AKİŞ” yerine “MAKİŞ” yazılması gibi) hata olması durumunda;
Ø Kefil yoksa; Mevcut kaşe/imzanın altındaki yazı okunur şekilde üzeri çizilip (karalama
yapılmadan) doğru unvan yazılıp tekrar imza alınır.
Ø Kefil varsa; bu düzeltme aynı sözleşme üzerinde yapılmaz, doğru unvan ile yeni bir
sözleşme ve varsa diğer dokümanlar tekrar alınıp, kefillerin imzaları da yeniden alınır.
Ø Unvanlarda şirket nev’ine (A.Ş., Ltd. vb) ya da adına ilişkin hata dışında
eksiklik/yanlışlık olması durumunda (Örn. Turizm, Tekstil vb) firmanın kayıtlı olduğu
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Ticaret Sicil Memurluğu’nun internet sitesi adresinde aynı unvanlı başka bir firma olup
olmadığı kontrol edilmeli, aynı unvanlı firma olmadığının tespit edilmesi halinde
mevcut kaşenin üzeri çizilip doğru unvan eksiksiz olarak yazılıp yeniden imza
alınmalıdır.
Ø Ayrıca bir nüshası “aslı gibidir” yazılarak müşteriye teslim edilmiş olan sözleşme
üzerinde bir değişiklik yapılması halinde söz konusu nüshanın müşteriden mutlaka geri
alınarak düzeltme yapılan sözleşme örneğinin teslim edilmesi gerekir.
Ø Kaşe veya elle yazılan unvanda firmanın asıl ismi kısaltılmadan, sadece faaliyet
konuları ile ilgili olmak üzere açıkça anlaşılabilir, başka bir kelime ile karıştırılabilecek
içerikte olmamak kaydıyla kısaltma yapılması uygundur.
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Uygulamalar
1)

Şirket devirleri nasıl yapılır?

2)

Şirketlerde tadilat neden yapılır?
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Uygulama Soruları
1)

Unvan değişiklikleri nedenleri?

2)

Şirket statüsü neden değiştirilir?

3)

Firmalar bu tadilatlar sonucu nasıl bir yapı içinde hareket eder?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde firmaların değişimleri ve bu değişimlerin kredi kullanma esnasında olursa
bankacılık açısından alınması gereken önlemleri gördük
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Bölüm Soruları
Gerçek kişiler isim ve soyisimlerini neden değiştirir?
A)

Adının olumsuz anılması nedeniyle.

B)

Evlilik nedeni ile.

C)

İsim benzerliği nedeni ile

D)

Özenti nedeni ile

E)

Nüfus müdürlüğünün yanlış kaydı ile

2)
tüzel kişilerin (sermaye şirketleri) nev’i değiştirmeksizin sadece ticaret
unvanlarını değiştirmeleri aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A)

Unvan tadili

B)

İşletme türü tadili

C)

Sermaye tadili

D)

Ortaklık Tadili

E)

Adres tadili

3)

Şirket nevinin tadili aşağıdaki hangi örnek ile açıklanır?

A)

Firmanın ünvanında meydana gelen değişiklik.

B)

Firmanın ortaklığında meydana gelen değişiklik.

C)

Firmanın limited şirketten anonim şirkete dönüşümü.

D)

Firmanın sermaye artışı ile oluan ypısı

E)

firmanın komandit ortağının değişimi

4)

Şirket türü değişikliği tescili nerede yapılır?

A)

Noterde

B)

Ziraat oadalarında

C)

Bankalarda

D)

Sektör birliklerinde

E)

Ticaret sicilde
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5)

Şirket nevinin değişimi ila bankalar aşağıdaki hangi kararı alamaz?

A)

Yeni kredi teklifi yapılır

B)

Eski krediler yeni şirkete aktarılır.

C)

Yeni kefiller ve imzalar alınır.

D)

Eski şirketler yerinelınan ipotekler değiştirilir.

E)

Mali Bünye tekrar incelenir

6)

Firmaların devrolması ne demektir?

A)

Firmanın tasfite olması

B)

Firmanın iflas etmesi

C)

Firmanın işlerini başka bir firma üserinden yapması.

D)

Firmanın aktif ve pasifi ile başka bir firmaya geçmektedir.

E)

Firmanın iş yükünü azaltması için başka bir firna ile ortak hareket etmesi.

7)
Firmaların Bünyesinde Meydana Gelen Diğer Değişiklikler aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A)

Şirketlerde sevk ve idarede etkili olan yönetici değişikliği,

B)

Şirketlerde sermaye azaltılması

C)

Müddetli kurulan şirketlerde ana sözleşmede belirtilen sürenin sona ermesi,

D)

Şirketlerde iştigal konusunun değiştirilmesi,

E)

Hepsi
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8)
Teminat evrağında kullanılan firma kaşesinin firmanın ticaret sicil gazetesindeki
unvanı ile uyumsuz olması durumunda aşağıdaki şıklardan hangisi uygulanmaz?
A)
Firma unvanında yalnızca “San.”, “Ve”, “Tic.” kelimelerinden biri eksik ise
düzeltme veya ilave onaya gerek yoktur.
B)
Şirket nev’i (A.Ş., Ltd. vb) hiç yazılmaması, hatalı yazılması veya şirket
adında (Örnek: “AKİŞ” yerine “MAKİŞ” yazılması gibi) hata olması durumunda; Kefil yoksa;
Mevcut kaşe/imzanın altındaki yazı okunur şekilde üzeri çizilip (karalama yapılmadan) doğru
unvan yazılıp tekrar imza alınır.
C)
Unvanlarda şirket nev’ine (A.Ş., Ltd. vb) ya da adına ilişkin hata dışında
eksiklik/yanlışlık olması durumunda (Örn. Turizm, Tekstil vb) firmanın kayıtlı olduğu Ticaret
Sicil Memurluğu’nun internet sitesi adresinde aynı unvanlı başka bir firma olup olmadığı
kontrol edilmelidir.
D)
Ayrıca bir nüshası “aslı gibidir” yazılarak müşteriye teslim edilmiş olan
sözleşme üzerinde bir değişiklik yapılması halinde söz konusu nüshanın müşteriden mutlaka
geri alınarak düzeltme yapılan sözleşme örneğinin teslim edilmesi gerekir.
E)
Kaşe veya elle yazılan unvanda firmanın asıl ismi kısaltılmadan, sadece faaliyet
konuları ile ilgili olmak üzere açıkça anlaşılabilir, başka bir kelime ile karıştırılabilecek içerikte
olmamalıdır.
9)

2-

A)

Şirket tüzüyü

B)

Ticaret sicil gazetesi

C)

Resmi gazete

D)

Noter onay belgesi

E)

İmza sirüleri

Unvan değişikliği sonrası bankaya verilmesi gerekli evraklar nelerdir?
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10)

Yapılan tadilatlar şirketlerde neden ticaret sicil gazetesi ilanı ile olur?

A)

Şirketlerdeki değişikliklerin ticaret katıtlarının oluşması için.

B)

Tadilatın yasal sorumluluğu gereği.

C)

Tadilat işlerinin daha hızlı yapılabilmesi için

D)

Şirketlerin değişiminin tamamlanması için

E)

Şirketlerdeki değişimin bankalar tarafından kabulü için.

Cevap Anahtarı:
1)e

2) a

3)c

4) e 5) b

6) d

7) e

8)e

9)b

10) a
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14. KREDİ İZLEME-YAKIN TAKİP VE KANUNİ TAKİP SÜREÇLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Bu hafta bankalarca verilen kredi sorunlu hale gelirse alınacak tedbirler konusu
işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yakın geçmişte yaşadığımız ekonomik krizleri hatırlıyormusunuz?

2)

Ekonomik krizlerde banka nasıl davranır?

3)

Kredi verirken kredi ödeme süreci başlar ve bu en önemli süreçtir. Katılırmısınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kredi izleme, yakın
kanuni takip süreci

Kazanım

ve

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kredi
kullandırdığımız
Firma ziyaretleri yapılarak ve
firmaları daha yakından
ülke ekonomisi izlenerek
kontrol etmek
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Anahtar Kavramlar
•

Kötü niyetli müşteriler

•

Durumu bozulan müşteriler

•

İflas erteleme
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Giriş
Bu bölümde kredi verilen firmaların kredi kullanım anında risk ölçümünün düzenli olması ve
sonradan gösterdiği mali bozulma sonucu bankaların alacağı kararlar yanında; kötü niyetli
kişilerin bankalardan kredi kullanmak sureti ile dolandırıcılık yapılmasının anlaşılması halinde
takınacağı tavırlar yer almaktadır.
Bankalar rekabet şartları gereği yeterli teminat almadan ve müşteri hakkında bilgi edinmeden
kredi kullandırabilmektedir. Bu aşamada daha derin araştırmaların şart olduğu görülmektedir.
Firmalar ödemelerinde sıkıntıya düştüğünde, niyetlerine bakılarak önce bunu yakın izlemede
tutmakta ve firmanın finansal yükünü alıp normal işlemlerinden kar etmesini bekleyip,
ödemelerin devamını yapmasını beklemekteler. Eğer firma bu defa yine ödemelerinde sorun
yaşıyor olursa kanuni takip yolu ile hukuki alanlardan verilen kredisinin karşılığını ararlar.
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14.1.Bankalarda İzleme Ve Takip Süreçleri

14.2.Charles Ponzi kimdir
network marketing, saadet zinciri ve turevlerinin fikir babasi ve ilk uygulayicisi.
italya'da doğup Amerika'ya goc eder. Amerika'da sayisiz ise girip ciktiktan sonra bir yurt dışı
gezisinde bazı posta pullarının her ülkede farklı değer taşıdığını ve bunu paraya çevirip satarak
büyük
kar
edilecegini
fark
eder.
İlk is olarak amerika'da kendisine bir ofis acar ve her yerde posta pulu isiyle yatirimcilara
doksan gun icinde yuzde ikiyuz ila ucyuz arasinda kar orani garanti ettigini iddia eden reklamlar
yapar. ilk yatirimcilar paralarina yatirdiktan sonra doksan gunluk surec baslar, bu arada sisteme
dahil olan ikinci grup yatirimcilarin parasiyla doksan gun sonunda birinci grubun odemesini
yapar. ve bu ilk grubun basarisi onun icin buyuk bir reklam olur ve 1920'lerde dört ay gibi bir
surede on milyon dolara yakin para toplar Ponzi. ve yatırmcı sayısı katlanarak artar ama
Ponzi'nin farketmedigi sey sistemin yürümesi icin sonsuz yatırımci olması gerektigiydi.

14.3.Bernard Madoff Mağdurları
9 Nisan 1938 doğumlu Amerikalı finansçı. NASDAQ Başkanlığı yaptı. Saygın bir finansçı
olarak tanındı. Hayır işlerine önem verirdi. Madoff aile vakfı ile hastane ve tiyatrolara 19
milyon Amerikan Doları yardım yaptı. Yatırımcılara gerçekleşmesi mümkün olmayan yüksek
getiriler vaad ederek paralarını topladı. Topladığı paraları batırdı. 29 Haziran 2009 da rekor bir
ceza sayılan 150 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Son günlerin en popüler kişiliklerinden Bernard Madoff'un davası sonuçlandıktan sonra sarf
ettiği sözlerin Temel'in sözünden pek bir farkı yok. Madoff 150 yıl hapis cezası aldıktan sonra
şunları söyledi "Hayatımın geri kalanını bu utancı hissederek geçireceğim". Uzmanlar riski
basit anlamda hedefe ulaşmayı engelleyen herşey olarak tanımlıyor. Bir şirket ile ilgili herkes
için risk farklı algılanabilir. Şirketin sahibi, ortakları ve yatırımcıları için risk farklı , çalışanlar
için ise daha farklı görülebilir.
Kredi aldığı ve ödeyemediği bazı bankalar:
HSBC (~USD 1 billion)
RBS (~USD 595 million)
Man (~USD 360 million)
Natixis (~USD 605 million)
Unicredit SpA (~EUR 75 million)
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Nomura Holdings (~USD 302 million)
Santander (~USD 3.1 billion)
BNP Paribas (~USD 470 million)
Reichmuth & Co (~USD 329 million)
Source: http://www.ntvmsnbc.com/news/469050.asp

14.4. Sonuç
2008 yılında oluşan küresel ekonomik sorun dünyadaki bir çok ülkeyi etkiledi, bankacılıkta
yapılan şişirilmiş krediler, saptanamayan riskler bir çok dünya çapında firmanın batmasına,
çalışanların zor durumlarda kalmasına neden oldu. 2000 bin yılında ülkemizde yaşanan bu
durum ile birlik bir çok banka zor durumda kalmış ve batmıştır

14.5.Erken Uyarı Sinyalleri
İdari olarak: Firma bünyesinde oluşan içsel & yönetsel problemler
Ekonomik: Sektörel problemler, genel ekonomik konjonktüre bağlı nedenler
Mali: Firma mali verilerinde oluşan dönemler itibarıyla meydana çıkan olumsuzluk &
kötüleşmeler
İstihbari ve diğer veriler: Piyasa ve diğer bankalar başta olmak üzere elde edilen diğer bilgiler

14.5.1.İdari Nedenler
Özetle firma bünyesinde oluşan içsel & yönetsel problemler olarak özetlenebilecek idari
nedenler aşağıdaki temel maddeler bağlamında detaylandırılabilir.
ü Aşırı risk iştahı,
ü Zayıf yönetsel yapı ve kadro,
ü Stratejik planlama eksikliği,
ü Sık yapılan yönetim değişiklikleri, istifalar,
ü Şeffaf olmayan yönetim,
ü Kilit personelin işten ayrılması,
ü Bilgi paylaşımında isteksizlik,
ü Personele ve yöneticilere büyük borçlar,
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ü Finansal raporlama sıklığı ve kalitesinde düşüş,
ü Faaliyet gösterilen alanda deneyim yetersizliği,
ü Üretim kalitesinde meydana gelen negatif değişimler,
ü Kredi sözleşmelerindeki hükümlerin ihlali,
ü Ana tedarikçilerle yaşanan problemler,
ü Ödenmeyen çekler,
ü Ödeme talimatlarında sıklıkla meydana gelen hatalar
ü Teminat koşullarının sağlanmasında zorluklar çıkarılması.

14.5.2.Ekonomik Nedenler
Başlıca erken uyarı sinyallerinden biri olarak Ekonomik nedenler kendi içinde sektörel
problemler, genel ekonomik konjonktüre bağlı nedenler başta olmak üzere farklı alt kırılımlar
bağlamında incelenebilir.
Yakın geçmiş dönemdeki gelişmeler dikkate alındığında denizcilik, demir çelik ve tekstil
sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların gerek faaliyet gösterdikleri alanda beliren
olumsuzluklar gerek genel ekonomik koşullardan doğrudan etkilendikleri görülmüştür.
Söz konusu sektörlere ilişkin gösterge niteliğindeki endeks değişiklikleri yaşanan
olumsuzlukları net biçimde göstermektedir.

14.5.3.Mali Nedenler
Ekonomik ve idari alanlarda yaşanan temel problemlerin en somut yansımaları firma mali
verileri üzerinde olumsuz yönde etkide bulunarak mali yapının dönemler itibarıyla ya da
dönemsel bazda sorunlu bir hale gelmesine neden olmaktadır.
Bunlar:
Karlılık, likidite gibi temel finansal rasyolarda görülen kötüleşmeler,
Beklenmedik finansal ihtiyaçlar ve nakit yönetiminde oluşan zafiyetler,
Rasyo ve bilanço kalemlerinde açıklanamayan büyük montanlı değişimler,
İşletmenin nakit yaratamaması,
Firma tarafından varlıkların ve alacakların değerlenmesi,
Önceki yıl mali verileri üzerinde yapılan değişiklikler (bilanço makyajı),
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Faaliyet dışı gelirlerde görülen artışlar,
Mevcut borçlanma yapısı haricinde meydana gelen ani yada aşırı borçlanma,
Yüksek montanlı bilanço dışı takip edilen varlıkların olması,
Nakit döngüsünde yavaşlamaya karşılık artan borçlanma ihtiyacı ve talebi,
Firmada borç ve alacak vadelerinde görülen uyumsuzluklar,
Yerel para birimi cinsli nakit akışı ile yabancı para cinsli borçlanma arasında kur değişimlerine
bağlı oluşan uyumsuzluk.

14.5.4.İstihbari ve Diğer Nedenler
ü Normalin haricinde bankalardan talep edilen garantiler veya mevcut
teminatların çözülmesine yönelik artan talepler,
ü Ödenmeyen çekler,
ü Diğer bankalardan alınan olumsuz istihbaratlar (ödeme gecikmesi, tahakkuk
kayıtları vb.)
ü Ana tedarikçilerle yaşanan problemler,
ü Dağıtım zinciri ve üretim sürecinde meydana gelen önemli değişimler
ü Firmanın içerisinde bulunduğu sektöre ilişkin problemler,
ü Teknolojik olarak modası geçmiş makinaların kullanılması
ü Yasal mevzuatta, teşvik
gelişmelerin ortaya çıkması

sisteminde

firmayı

olumsuz

etkileyebilecek

ü Doğal afetler,
ü Firma veya ortaklarına ait gayrimenkullerin satışı.

14.6.Karşılıklar Kararnamesi
Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların kredileri ve diğer alacaklarının niteliklerine göre
sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir
Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Banka: Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,
b) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,
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c) Karşılıklar: Krediler ve diğer alacaklardan doğmuş veya doğması beklenen ancak
miktarı kesin olarak belli olmayan zararların karşılanması amacıyla mali tablolarda hesaben
ayrılarak gider yazılan tutarları,
ç) Krediler ve diğer alacaklar: Kanunun 48 inci maddesi uyarınca kredi sayılan işlemler
ile bilançonun aktifinde kayıtlı diğer alacakları,
d) Teminat: Kredilerin ve diğer alacakların geri ödenememesi riskine karşılık banka
alacağının tamamen veya kısmen güvence altına alınmasını sağlayan her türlü varlık, garanti
ve kefaletler ile sözleşmeden doğan hakları,
ifade eder.
Bankalar, yurtdışı şubeleri dahil, kredilerini ve diğer alacaklarını tahsil kabiliyetine ve
borçluların kredi değerliliğine göre, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usulleri dikkate almak
suretiyle, aşağıda belirtilen gruplar itibariyle sınıflandırarak izlemek zorundadırlar:

14.6.1.Birinci Grup - Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar
1) Kredilendirilebilir nitelikte finansman yapısına sahip gerçek ve tüzel kişilere kullandırılan,
2) Anapara ve faiz ödemeleri, borçlusunun ödeme gücüne ve nakit akımına göre
yapılandırılan,
3) Ödemeleri süresinde yapılan, gelecekte de geri ödeme sorunları beklenmeyen,
tamamen tahsil edilebilecek nitelikte olan,
4) Borçlusunun kredi değerliliğinde zayıflama tespit edilmemiş olan ve zafiyet belirtisi
bulunmayan,
krediler ve diğer alacaklar sınıflandırılır.

14.6.2.İkinci Grup - Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar
1) Kredilendirilebilir nitelikte finansman yapısına sahip gerçek ve tüzel kişilere kullandırılmış
olan ve anapara veya faiz ödemelerinde halihazırda herhangi bir sorun bulunmayan, ancak,
borçlunun ödeme gücünde veya nakit akımında olumsuz gelişmeler gözlenmesi ya da bunun
gerçekleşeceğinin tahmin edilmesi veya krediyi kullananın önemli ölçüde finansal risk taşıması
gibi nedenlerle yakından izlenmesi gereken veya,
2) Anapara veya faiz ödemelerinin kredi sözleşmesinde yeralan şartlara uygun olarak
yapılmasında sorunlar doğması muhtemel olan ve bu sorunların giderilmemesi durumunda
borcun tamamının veya bir kısmının geri ödenmeme riski bulunan veya,
3) Geri ödenmesi kuvvetle muhtemel bulunmakla beraber, mazur görülecek çeşitli nedenlerle
anapara veya faiz ödemelerinin tahsili, vadelerinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren
doksan günü geçmeyen şekilde geciken veya,
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4) Borçlusunun kredi değerliliği zayıflamamış olmakla birlikte düzensiz ve kontrolü güç bir
nakit akımı yapısına sahip olması nedeniyle zafiyete uğrama ihtimali yüksek olan,
Krediler ve diğer alacaklar sınıflandırılır.

14.6.3.Üçüncü Grup-Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar
1) Borçlusunun öz kaynaklarının veya verdiği teminatların borcun vadesinde ödenmesini
karşılamada yetersiz bulunması nedeniyle tamamının tahsil imkanı sınırlı olan ve gözlenen
sorunların düzeltilmemesi durumunda zarara yol açması muhtemel olan veya,
2) Borçlusunun kredi değerliliği zayıflamış olan ve kredinin zafiyete uğramış olduğu kabul
edilen veya
3) Anaparanın, faizin veya her ikisinin tahsili vadesinden veya ödenmesi gereken tarihlerden
itibaren doksan günden fazla geciken ancak yüz seksen günü geçmeyen veya,
4) Borçlusunun işletme sermayesi finansmanında veya ilave likidite yaratmada sıkıntılar
yaşaması gibi nedenlerle anaparanın veya faizin veya her ikisinin bankaca tahsilinin vadesinden
veya ödenmesi gereken tarihten itibaren doksan günden fazla gecikeceğine kanaat getirilen,
Krediler ve diğer alacaklar sınıflandırılır.

14.6.4.Dördüncü Grup - Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar
1) Mevcut koşullarda geri ödenmesi veya tasfiyesi muhtemel görünmeyen veya,
2) Vadesi gelen veya ödenmesi gereken kredi tutarlarının tamamının kredi sözleşmesinde yer
alan hususlar çerçevesinde banka tarafından tahsilinin sağlanamayacağı kuvvetle muhtemel
olan veya,
3) Borçlusunun kredi değerliliğinin önemli ölçüde zayıfladığı ve zafiyete uğradığı kabul edilen,
ancak birleşme, yeni finansman bulma imkanı veya sermaye artırımı gibi olanakların borçlunun
kredi değerliliğine ve kredinin tahsil kabiliyetine yapması beklenen katkı nedeniyle henüz tam
anlamıyla zarar niteliği taşımadığı düşünülen veya,
4) Anapara veya faizin ya da her ikisinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren
tahsilinin gecikmesi yüz seksen günü geçen, ancak bir yılı geçmeyen,
Krediler ve diğer alacaklar sınıflandırılır.

14.6.5. Beşinci Grup - Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar
1) Tahsilinin mümkün olmadığına kanaat getirilen veya,
2) Ana paranın veya faizin veya her ikisinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren
tahsili bir yıldan fazla gecikmiş olan veya,
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3) Üçüncü ve Dördüncü Gruplarda belirtilen özellikleri taşımakla birlikte, vadesi gelen ve
ödenmesi gereken alacak tutarlarının tamamının bir yılı aşacak bir sürede tahsilinin
sağlanamayacağının kuvvetle muhtemel olması nedeniyle zafiyete uğramış olduğuna ve
borçlusunun kredi değerliliğini tam anlamıyla yitirdiğine banka tarafından kanaat getirilen,
krediler ve diğer alacaklar sınıflandırılır.

14.7.Bankalarca Ayırılacak Karşılıklar
Genel Karşılıklar
Bankalar;
Ø Standart Nitelikli Nakdi Kredileri toplamının yüzde biri (%1) ve teminat mektupları,
aval ve kefaletler ile diğer gayri nakdi kredileri toplamının binde ikisi (%0.2) oranında
Ø Yakın İzlemedeki Nakdi Kredileri toplamının yüzde ikisi (%2) ve teminat mektupları,
aval ve kefaletleri ile diğer gayri nakdi kredileri toplamının binde dördü (%0,4) oranında
genel karşılık ayırmak zorundadır.
Özel Karşılıklar
Kredi ve alacağın;
Üçüncü gruba alındığı tarihten itibaren en az

% 20’si,

Dördüncü gruba alındığı tarihten itibaren en az % 50’si,
Beşinci gruba alındığı tarihten itibaren

% 100’ü

oranında Özel Karşılık ayrılır.

14.8.Teminatların Dikkate Alınma Oranları
Ø Özel karşılıkların hesaplanmasında, teminatların değerlenmiş tutarları, üçüncü,
dördüncü ve beşinci grupta izlenen donuk alacak tutarlarından aşağıda belirtilen dikkate
alınma oranları vasıtasıyla tespit edilen miktarlarda indirilerek özel karşılığa tabi olacak
tutarı belirlenir.
ü Birinci grup teminatların dikkate alınma oranı

: % 100

ü İkinci grup teminatların dikkate alınma oranı

: % 75

ü Ücüncü grup teminatların dikkate alınma oranı

: % 50

ü Dördüncü grup teminatların dikkate alınma oranı : % 25
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Ø Banka tarafından, teminat tutarı dikkate alınmaksızın donuk alacağın sınıflandırıldığı
grup için geçerli olan özel karşılık oranlarından az olmamak kaydıyla söz konusu donuk
alacak tutarının tamamına kadar özel karşılık ayrılabilir.

14.9.Teminat Grupları
Birinci Grup Teminatlar
ü Rehin ve temlik sözleşmesi düzenlemiş olması kaydıyla nakit, mevduat, katılım fonu ve
altın depo hesapları, B tipi yatırım fonu katılma belgeleri,
ü Hazine, Merkez bankası ,Özelleştirme İdaresi ve Toplu Konut İdaresi’nce ihraç edilen
hazine bonosu ve tahviller,
ü OECD ülkeleri merkez bankalarınca veya bunların kefaletiyle ihraç edilen menkul
kıymetler.
ü OECD ülkelerinde faaliyet gösteren bankaların garanti ve kefaletleri,
ü Türkiye’de faaliyette bulunan Bankaların kendi kredi sınırları dahilinde verecekleri
kefaletler, teminat mektupları aval, kabul ve ciroları
İkinci Grup Teminatlar
Ø Altın haricindeki kıymetli madenler
Ø Borsaya kote edilmiş hisse senetleri ve A tipi yatırım fonu katılma belgeleri,
Ø Varlığa dayalı menkul kıymetler, Özel sektör tahvilleri,
Ø Kredi riskine karşı koruma sağlayan kredi türev anlaşmaları,
Ø Firmaların kamu kurumları nezdinde doğmuş istihkak alacaklarının temliki veya rehni,
Ø Rehinli hertürlü emtia ile menkuller,
Ø Ekspertiz kıymeti yeterli olmak kaydıyla tapulu gayrimenkullerin ipotekleri ile tahsisli
arazilerin üzerine yapılan gayrimenkullerin ipotekleri,
Ø Deniz konşimentosuna veya taşıma senedine dayalı ihracat vesaiki,
Müşterilerden alınan gerçek kambiyo senetleri.
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Üçüncü Grup Teminatlar
Ø Ticari işletme rehni,
Ø İhracat vesaiki,
Ø Taşıt rehni,
Ø Uçak ve gemi ipoteği,
Ø Kredibilitesi yüksek gerçek ve tüzel kişilerin kefaleti,
Ø Müşterilerden alınan diğer senetler
Dördüncü Grup Teminatlar
Ø İlk üç grup dışında kalan teminat türleri.

14.10.Yakın İzleme
Tedavi-Canlıya devir: Yakın izleme firmalarının finansal durumlarının iyileştirilerek, tekrar
canlı kredi haline getirilmesi, bu firmaların ekonomiye kazandırılması
Tasfiye: Bu yapılamıyorsa erken önlemlerle (yapılandırma-teminatlanma-tahsilat) kredinin
tasfiye edilmesi
Yasal Takibe devir: Bu da yapılamıyorsa kredinin zamanında yasal takibe intikal ettirilmesi
Yakın Takip kredileri kapsamında takip edilmekte olan borçlular;
Ø Vadesinde ödenmeme durumu 90 günü aşan (anapara ve/veya faiz),
Ø Yeniden yapılandırılan kredinin plana uygun devam etmemesi,
Ø Yeni erken uyarı sinyallerinin oluşması,
Ø Mali yapıda mevcut duruma göre kötüleşme,
Ø Uzman görüşü (Yapılandırmanın gerçekleştirilememesi, dosyanın genel görünümünde
menfi değişim (finansal, kredibilite, pazar istihbaratı vs.)
hallerinde Yakın Takip tarafından yapılacak olan değerlendirme kapsamında daha riskli
portföye (Yasal Takip) yasal işlemlerin başlatılması için devredilir.
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Uygulamalar
1)

Kanuni takip neden yapılır?

2)

Yakın izleme için bankalar neler yapar?
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Uygulama Soruları
1)

Müşterilerin durumlarının bozulduğu sadece ödeme yapamadığı zaman mı anlaşılır?

2)

Yakın izleme kuralları nelerdir?

3)

Kanuni takibin amacı nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kredi kullanan şirketlerin ödeme güçlüğü içinde kaldığında bankaların davranışları
incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Saadet zinciri olarak bilinen olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Piramit sistemi

B)

Kredi sistemi

C)

Müşterilerin aralarında çek çevirmesi

D)

Az nakit ile yüksek getiri

E)

Hiçbiri

2)

2008 yılında dünyada oluşan krizin çıkışı nasıl başlamıştır?

A)

İhracat kredileri ile

B)

Sermayeye katkı kredileri ile

C)

Ülke kredileri ile

D)

Yancı sermayenin taşınması ile

E)

Mortgaga kredileri ile

3)
Erken uyarı sinyalleri İdari, Ekonomik, Mali ve İstihbari olarak alınır. Aşağıda
kilerden hangisi istihbari veridir?
A)

Borçların artması

B)

Alacak devirlerinin azalması

C)

Şirketin icra bilgisinin sorulması

D)

Ortağın hisselerini satarak ayrılması

E)

Sektörünün satışlarındaki azalış.
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4)
Erken uyarı sinyalleri İdari, Ekonomik, Mali ve İstihbari olarak alınır. Aşağıda
kilerden hangisi idari veridir?
A)

Borçların artması

B)

Alacak devirlerinin azalması

C)

Şirketin icra bilgisinin sorulması

D)

Ortağın hisselerini satarak ayrılması

E)

Sektörünün satışlarındaki azalış.

5)
Erken uyarı sinyalleri İdari, Ekonomik, Mali ve İstihbari olarak alınır. Aşağıda
kilerden hangisi idari veri değildir?
A)

Bilgi paylaşımında isteksizlik,

B)

Faaliyet gösterilen alanda

C)

yurt dışında demir fiyatlarındaki düşüş.

D)

Finansal raporlama sıklığı ve kalitesinde düşüş,

E)

Personele ve yöneticilere büyük borçlar,

6)

Bankalarca Ayırılacak Genel Karşılıklar Aşağıdakilerden Hangisidir?

A)

Standart Nitelikli Nakdi Kredileri toplamının yüzde biri (%1)

B)

Yakın İzlemedeki Nakdi Kredileri toplamının yüzde biri

C)
binde biri

teminat mektupları, aval ve kefaletler ile diğer gayri nakdi kredileri toplamının

D)
binde biri

Teminat mektupları, aval ve kefaletleri ile diğer gayri nakdi kredileri toplamının

E)

Hiçbiri

7)

Teminatların Dikkate Alınma Oranları aşağıdakilerden hangisi değildir?

A)

Birinci grup teminatların dikkate alınma oranı

B)

Dördüncü grup teminatların dikkate alınma oranı : % 5

C)

Dördüncü grup teminatların dikkate alınma oranı : % 25

D)

Ücüncü grup teminatların dikkate alınma oranı

: % 50

E)

İkinci grup teminatların dikkate alınma oranı

: % 75

: % 100
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8)
Bankaların yakın takibe aldığı firmalarda istediği 3. Grup teminatlar
aşağıdakişlerden hangisidir?
A)

İhraç edilen hazine bonosu ve tahviller

B)

Varlığa dayalı menkul kıymetler

C)

Rehinli hertürlü emtia ile menkuller

D)

Uçak ve gemi ipoteği

E)

Altın haricindeki kıymetli madenler

9)
Bankaların yakın takibe aldığı firmalarda istediği 1. Grup teminatlar
aşağıdakişlerden hangisidir?
A)

Özel sektör tahvilleri

B)

Kredibilitesi yüksek gerçek ve tüzel kişilerin kefaleti

C)

Firmaların kamu kurumları nezdinde doğmuş istihkak alacaklarının temliki

D)

Ticari işletme rehni

E)

OECD ülkelerinde faaliyet gösteren bankaların garanti ve kefaletleri,

10)

Yakın Takip kredileri kapsamında takip edilmekte olan borçlular

I Yeniden yapılandırılan kredinin plana uygun devam etmemesi,
II Yeni erken uyarı sinyallerinin oluşması,
III Mali yapıda mevcut duruma göre kötüleşme,
Yukarıdaki hangi maddeler oluşursa yasal takibe alınırlar
A)

I-II

B)

II-III

C)

I-III

D)

III

E)

III-I-II

Cevap Anahtarı:
1)a

2)e

3)c

4)d

5)c

6)a

7)b

8)d

9) e

10) e
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KAYNAKÇA
•
•
•
•

Çeşitli Banka Yayınları
Bankacılık Kanunu
TMSF mevzuatı
Bankalar Birliği Yayınları
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