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Madde 1- TARAFLAR: 
 
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 368589 numara ile kayıtlı, merkezi Saray Mahallesi Toya 
Sokak No:3 34768 Ümraniye/İstanbul olan ve www.anadolubank.com.tr resmi internet sitesi ile 0850 
222 55 50 (ya da  0216 687 70 00) numaralı telefon bilgilerine sahip 0068011300300024 MERSİS 
Numaralı Anadolubank A.Ş. (“Banka”) ile dijital kanallardan Kredili Mevduat Hesabı başvurusunda isim, 
adres, TCKN bilgilerini beyan eden Müşteri arasında (“Müşteri”) Bu “Kredili Mevduat Hesabı 
Sözleşmesi” akdedilmiş olup, Müşteri adına açılacak hesap üzerinde gerçekleşecek işlemlerde bu 
Sözleşme’de yer alan hükümler uygulanacaktır. 
 
Madde 2- TANIMLAR: 
 
Bu Sözleşme’de yer alan; 

Müşteri: Adına/adlarına Kredi Mevduat Hesabı açılan, bu Sözleşme çerçevesinde açılan her türlü 
Kredili Mevduat Hesabı üzerinde tasarrufta bulunmaya yetkili olan ve bu Sözleşme'nin altında imzası 
bulunan gerçek veya tüzel kişi/kişileri, 
 
Banka: Anadolubank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Şubelerini,  
 
ATM: Kart sahiplerinin yurtiçi ve yurtdışında şifrelerini kullanmak suretiyle para çektikleri otomatik para 
çekme makinelerini, 
 
BSMV: Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisini, 
 
Kalıcı Veri Saklayıcısı: Müşterinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına 
uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden 
kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, 
internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,  
 
KKDF: Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu’nu, 
 
Sözleşme: Taraflar arasında imzalanan bu "Anadolubank Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi"ni, 
 
Kredili Mevduat Hesabı: Vadesiz Mevduat Hesabına bağlı olarak açılan kredi hesabını,  
 
Sözleşme Öncesi Bilgi Formu: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 23. maddesi 
uyarınca, bu sözleşme şartları hakkında müşteriye sözleşme öncesinde bilgilendirme yapılması 
amacıyla hazırlanan formları,  
 
Taraflar: Bu Sözleşmeye taraf olan Banka ve Müşteriyi, 
 
TCMB: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nı, 
 
TKHK: "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu" ve bu kanunda yapılan değişiklikleri veya bu 
kanunun yerine geçecek kanunu, 
 
Toplam Borç Tutarı: Müşteri’nin Kredili Mevduat Hesabı’nı kullanmak sureti ile yaptığı işlemler tahtında 
Banka’ya ödeyeceği anapara, faiz, fon, BSMV ve KKDF ile her türlü giderlerin toplamını,  
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Temerrüt: Müşteri’nin, bu Sözleşme’den doğan borç, yükümlülük ve taahhütlerinden ve/ veya 
edimlerinden herhangi birini vadesinde ve gereği gibi ödememesi ve/ veya ifa etmemesi hallerden birinin 
vuku bulması durumunu, 
 
Valör: Faiz hesabına esas oluşturan tarihini ifade eder. 
 
Madde 3 - KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER 
 
3.1. Kredili mevduat hesabı, Vadesiz hesaba bağlı olarak Bankaca tanınan limit içinde açılan, Banka’ca 
veya Müşteri’nin elektronik yöntemler kullanarak bir kredi limiti tahsis etmesiyle ortaya çıkan, hem borçlu 
hem de alacaklı cari şeklinde çalışan hesabı ifade eder. Banka kredi limitini, Müşteri’nin ödeme gücü, 
kredi itibarı, Banka’ya beyan ve ibraz ettiği bilgi/belgelere göre tahsis etmektedir. 
 
3.2. Müşteri’nin Banka’ya vermiş olduğu bilgi ve belgelerin doğru olmadığının öğrenilmesi, Bankaca 
talep edilen bilgi ve belgelerin verilmemesi veya eksik verilmesi, yapılan istihbaratın olumsuz 
sonuçlanması veya haklı sebeplerin varlığı halinde, Banka kredi limitini kullandırmaktan vazgeçebilir 
ve/veya Kredi limitini azaltabilir. 
 
3.3. Müşteri, cari hesap bakiyesinin müsait olmadığı durumlarda, verdiği havale emirlerinin bu 
sözleşmenin havale işlemlerine ilişkin hükümleri çerçevesinde yerine getirilmek üzere, bu yöndeki 
talebine istinaden Kredili Mevduat Hesabına borç kaydedilmek suretiyle gerçekleştirileceğini kabul ve 
beyan eder. 
 
3.4. Müşterinin bu sözleşmenin bir örneğini düzenleme tarihinden sonraki ilk yıl için ücretsiz olarak alma 
hakkı bulunmaktadır.  
 
3.5. Bankaca Kredili Mevduat Hesabı adı altında Müşteriye açılan hesap, Müşterinin Vadesiz Mevduat 
Hesabı ile bağlantılı olduğundan, Banka, Müşterinin kredi borcunu, hesabına yatırılan para veya gelen 
havale bedelinden anında veya gün sonlarında mahsup etmeye yetkilidir. Müşteri, Kredili Mevduat 
Hesabının aşağıda yer alan hükümler çerçevesinde işleyeceğini kabul ve taahhüt eder.  
 
Madde 4- KREDİ KULLANDIRIM ŞARTLARI VE ŞEKLİ 
 
4.1. Müşteri, Bankaca uygun görülen talebine istinaden, kendisine kredili mevduat hesabı limiti tahsis 
edilmesi halinde, günün koşulları ve kendisinin durumuna göre, Bankanın kredi limitini ve kullandırma 
şartlarını belirlemeye yetkili olduğunu; belirlenen kredi limitinin yazılı olarak ya da kalıcı veri saklayıcısı 
ile derhal bildirileceğini, limit değişikliğine, değişikliğin yapılma tarihinden itibaren uyacağını ve Kredili 
Mevduat Hesabı’ndan kullanacağı krediyi Bankanın belirlediği kredi limiti içinde kullanmayı kabul eder. 
 
4.2. Kredi Mevduat Hesabı ile ilgili olarak banka her ay sonunda, Müşteri'nin bu Sözleşme'de kayıtlı 
adresine "Hesap Bildirim Cetveli" gönderebilir. Müşteri'ye gönderilsin ya da gönderilmesin, Hesap 
Bildirim Cetvelindeki anapara, faizler, KKDF, BSMV, ve gider vergisinden oluşan tutar kredi limiti müsait 
olsa dahi Müşteri tarafından Banka'ya nakden ve defaten ödenir. Banka dilediği zaman bu uygulamayı 
değiştirebilir. Müşteri, Hesap Bildirim Cetvelini, aldığı veya almış sayıldığı tarihten itibaren bir ay 
içerisinde; içeriğine itiraz ettiğini veya Hesap Bildirim Cetvelini almadığını Banka'ya yazıyla bildirmediği 
taktirde, Hesap Bildirim Cetvelinin, İcra ve İflas Kanunu'nun 68/b maddesinde belirtilen kesim 
belgelerden kabul edildiğini, ödeme yapılmaması durumunda, Banka'nın hiçbir bildirimde 
bulunmaksızın, Sözleşme'yi feshedebileceğini, Hesap Bildirim Cetvelinde belirtilen tutar ile Banka'nın 
esas kayıtlarının birbirinden herhangi bir nedenle farklı olması durumunda, Banka kayıtlarının geçerli 
olduğunu Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka, bu hesap nedeniyle yatırılacak tutarları, 
anapara ve faiz alacağından dilediğine mahsup etmeye yetkilidir. 
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4.3. Banka, faiz oranlarını günün koşullarına göre TCMB tarafından belirlenen azami faiz oranlarını 
aşmayacak şekilde belirlemekte serbesttir. Faiz oranlarının Bankaca artırılması durumunda, Banka bu 
değişikliği 30 (otuz) gün önceden Müşteri’ye bildirecektir. Müşteri bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) 
gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez. 
Müşteri, aksi takdirde artırılan faiz oranının uygulanacağını kabul etmiştir. Taraflar, konu ile ilgili 
mevzuatta meydana gelecek değişikliklere göre işlem yapılacağı hususunda da anlaşmaya varmışlardır. 
 
4.4. Kredi faizi aylık olarak tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir. Ekstrede belirtilen son ödeme tarihinde, 
KMH limitinden kullanılan tutarın %0’ı ile KMH kullanımı nedeniyle işleyen faiz toplamı ödenmelidir. 
Hesabın açıldığı gün ya da taraflarca belirlenen gün, izleyen aylarda faiz tahakkukuna esas teşkil 
edecektir. Tahakkuk tarihi ile tahsilat günü, o ay içinde bulunmayan bir güne veya tatil gününe 
rastlıyorsa, işlemler bir sonraki iş gününde gerçekleştirilecektir. Banka, faiz tahakkuk dönemini ilan, 
ihbar vs. surette duyurulmak ve mevzuatın zorunlu gördüğü hallerde Müşteriye bildirimde bulunmak 
suretiyle değiştirmeye yetkilidir. Müşteri, Kredili Mevduat Hesabı'nın kullanımı tarihinde, bu tarihin; para 
aktarmak sureti ile kullanılan kredinin kapatılması tarihinde ise bir sonraki günün valör tarihi olarak 
dikkate alınacağını, hesabın tatil gününde kullanımı halinde valör tarihinin bir önceki iş günü olarak, 
Hesaba tatil gününde para aktarmak sureti ile kullanılan kredinin kapatılması tarihinde ise takip eden ilk 
iş gününün valör tarihi olarak dikkate alınacağını kabul beyan ve taahhüt eder.  
 
4.5. Faizin, faiz tahakkuk döneminden itibaren 30 gün içinde tahsil edilmemesi durumunda kredi 
kullandırımı dondurulur, yeniden kredi kullandırılması için Müşteri'nin, Banka'ya olan toplam borcunu 
nakden ve defaten ödemesi gerekir. 
 
4.6. Sözleşmede yer alan akdi faiz oranı dışında diğer sözleşme şartlarında değişiklik yapılması halinde 
bu değişiklik yürürlüğe girmesinden 30 gün önce müşteriye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile 
bildirilecektir. Müşteri, bu değişikliği kabul etmeyerek bu sözleşmede yer alan fesih hakkını 
kullanabilecektir.  
 
4.7. Herhangi bir nedenle kredi limitinin aşılması durumunda Müşteri, kredi limitinin aşılan kısmından da 
Sözleşme hükümleri çerçevesinde sorumlu olacağını, ayrıca aşılan kısma limit aşım tarihinden itibaren, 
Banka tarafından kredili mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranının %50 (yüzde elli) fazlası oranında 
temerrüt faizi ödeyeceğini kabul eder. 
 
4.8. Banka, kredi limitini Müşteri'ye 30 (otuz) gün önceden ihbarda bulunmak kaydıyla artırmaya 
yetkilidir. Müşteri, limit artırımının kendisine bildirilmesinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, limitin 
artırılmamasına dair beyanını Banka'ya ilettiği takdirde Banka artırımı uygulamayacaktır. Anılan süre 
içerisinde Müşteri tarafından aksi bildirilmediği sürece veya Müşteri tarafından artırılan limitin 
kullanılması durumunda, Müşteri artırımı kabul etmiş sayılacaktır. 
 
Madde 5- CAYMA HAKKI  
 
5.1. Müşteri Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatın tanıdığı haklar çerçevesinde; 
Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi’nin imza tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde Banka’ya yazılı 
olarak veya kalıcı veri saklayıcı aracılığı ile bildirimde bulunmak şartıyla, herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.  
 
5.2. Müşteri, Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi’nin imza tarihi ile cayma bildirim tarihi arasında kredili 
mevduat hesabını kullanması halinde, cayma bildiriminin Banka’ya yapılmasından sonraki otuz gün 
içinde kullanılan anaparayı iade etmek ve Kredili Mevduat Hesabının kullanıldığı tarihten anaparanın 
geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faiz ve fer’ilerini ödemek zorundadır. Bu süre 
içinde bu ödemelerin tamamen yapılmaması hâlinde, Müşteri bu Sözleşme’den caymamış sayılacaktır. 
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Müşterinin bu madde hükümleri çerçevesinde sözleşmeden caymamış sayıldığı durumlarda, borcun geç 
ödenmesi sebebiyle oluşacak temerrüt faizi Müşteri tarafından ödenecektir. Cayma halinde, kamu 
kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen masraflar Müşteriye ait olup, bu masrafların 
müşteriye iadesi söz konusu olmayacaktır. 
 
Madde 6- TEMİNAT 
 
6.1. Banka, Müşteri'ye bu krediyi kısmen veya tamamen uygun göreceği her türlü teminat karşılığında 
kullandırabilir. Müşteri, Banka'nın talep etmesi durumunda yeterli teminatı vermeyi, teminatın değerinde 
azalma olması durumun- da Banka'nın talep ettiği ek veya yeni teminatı vermeyi kabul eder. Müşteri, 
Banka'nın teminat isteme hakkını kullanmak için sebep ya da gerekçe göstermekle yükümlü olmadığını, 
bu hakkını dilediği zaman serbestçe kullanabileceğini, bu madde hükmüne aykırılığın, Sözleşme'nin ağır 
ihlalini oluşturacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 
 
6.2. Müşteri’ye tahsis edilen kredinin teminatı kapsamında Bankaca şahsi teminat alınması halinde her 
ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılacaktır. Kredinin teminatına rehin, nakit karşılık, ipotek 
ve/veya kefalet alınabilecektir.  
 
6.3. Bu Sözleşme'nin sonunda imzası bulunan kefil/kefiller, kefalet miktarının ana paradan başka akdi 
faizlerini, fon ve gider vergilerini ve her türlü masraflarını, vekalet ücretlerini, Sözleşme'de belirtildiği 
şekilde hesaplanacak temerrüt faizlerini de kapsadığını ve bunlara, borçlu ve diğer kefil/kefiller ile birlikte 
kefil olduklarını, bu sıfatla Banka'ya verilen bu Sözleşme'nin maddelerinin tamamının 
hakkında/haklarında da uygulanacağını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. 
 
Madde 7- BANKANIN REHİN, TAKAS, MAHSUP VE HAPİS HAKKI 
 
Müşteri, Banka’ya karşı bu Sözleşme’den ve/veya herhangi bir sebepten (haksız fiil, sebepsiz 
zenginleşme vs.) doğmuş ve/veya doğacak her türlü borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, Banka’nın 
Merkez ve Şubelerinde mevcut olan vadesi gelmiş ya da gelecek her tür hesap bakiyeleri, doğmuş/ 
doğacak tüm hak ve alacakları kıymetli evrak, kıymetli maden ve menkul kıymetleri, mevduat 
sertifikaları, bunların kuponları, temettü vb. gelirleri, menkuller ve kiralık kasalar ile lehlerine gelmiş veya 
gelecek veyahut Banka marifetiyle gönderecekleri havale, EFT tutarları, üzerinde ilgili mevzuatın izin 
verdiği şartlar dahilinde rehin, hapis, takas ve mahsup hakkının bulunduğunu, Banka’nın Müşteri lehine 
gelen havaleleri kabule ve hesapları arasında virman yapmaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
Banka, bu hak ve yetkilerini kullanmak zorunda değildir. 
 
Madde 8- MUACCELİYET, TEMERRÜT VE SONUÇLARI 
 
8.1. Müşterinin Banka'ya verdiği bilgilerden herhangi birinin doğru olmadığının anlaşılması, müşterinin 
ödeme gücünü kısmen veya tamamen kaybetmesi, üçüncü şahıslarca hakkında ihtiyati haciz veya haciz 
kararı alınmış olması, ilave teminat talep edilmesine karşın müşterinin ilave teminat vermemesi, 
müşterinin vefatı halinde borcun ödenmeme halinin ortaya çıkması, iflas etmesi, iflasın ertelenmesi 
talebinde bulunması, konkordato mehli talep etmesi, hacir altına alınması, kayyım tayini nedenleri ile ya 
da burada sayılmayan başkaca haklı sebeplerin varlığı halinde Banka, borcun tamamını muaccel 
kılmaya ve derhal ödenmesini talep etmeye yetkilidir. Belirtilen sebeplerden ötürü borcun muaccel hale 
gelmesi nedeniyle hesap bakiyesinin yasal takibe aktarılması zorunluluğu doğduğunda; toplam anapara 
tutarı ile bu tutara ilişkin yasal takibe aktarıldığı tarih itibariyle Bankanın henüz tahsil etmediği faiz, 
KKDF ve BSMV hesaplanır ve bulunan tutar yasal takibe intikal ettirilecektir. 
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8.2. Müşteri Şube nezdinde Vadesiz Mevduat Hesabına bağlı Kredili Mevduat Hesabı’nın faizi ve bunun 
üzerinden hesaplanacak KKDF, BSMV ile diğer masrafların hesabından Banka’ca her ay resen tahsil 
edileceğini, hesabında bu tutarı karşılayacak bakiye olmaması halinde ödenmeyen borç bakiyesine ve 
bu sözleşmede belirtilen muacceliyet hallerinde muaccel olan borcuna, taraflarca belirlenen faiz tahsil 
tarihinden ödeme gününe kadar, Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında 
Tebliğde belirlenen oranı aşmamak kaydıyla Banka tarafından sözleşme öncesi bilgi formunda ya da 
kalıcı veri saklayıcısı ile müşterilere bildirilen oran üzerinden hesaplanacak temerrüt faizini ve buna 
ilişkin BSMV, KKDF ve Banka’nın yapacağı tüm masrafları ödemeyi kabul ve beyan eder.  
 
8.3. Temerrüt faizine ilişkin KKDF ve BSMV ile sair yasal kesintiler de Müşteri tarafından ayrıca 
ödenecektir. Banka temerrüde düşen Müşteri ve borçtan şahsen sorumlu olan 3. Kişiler (Kefil/Garantör) 
hakkında her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. Hesap kat ihtarından sonra aynı hesaba 
yeni gelen borç kayıtları için hiçbir ihbara gerek kalmaksızın işlem tarihinden itibaren temerrüt faizi 
işletilir. 
 
Madde 9- BANKANIN TAHSİL YETKİSİ 
 
Banka, Müşteri’nin bu Sözleşme ve ekleri kapsamında ödemekle yükümlü olduğu tüm tutarlar ile 
muaccel hale gelen alacaklarını Müşteri’nin kredi limiti tahsis edilen vadesiz hesabından veya Banka 
nezdindeki sair mevduat hesaplarından tahsil etmeye yetkilidir. 
 
Madde 10- FESİH 
 
10.1. Müşteri, Bankacılık mevzuatı düzenlemelerine tabi kredili mevduat hesaplarını dilediği zaman 
herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, Banka’ya bir ay önceden yazılı 
bildirimde bulunmak koşuluyla dilediği anda kapatmak suretiyle kredili mevduat sözleşmesini 
feshedebilir. 
 
10.2. Banka, Müşteri’ye iki ay önceden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunmak 
kaydıyla, temerrüt hali gibi haklı sebeplerin varlığı halinde ise bu süreye uymadan Müşteri ile Banka 
arasında kurulmuş olan bu Sözleşme’yi feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde, kredili mevduat 
hesabının kullanımından kaynaklanan kredi işlemlerinden doğan veya doğacak olan alacaklar muaccel 
hale gelir. Banka, muaccel kılınan kredi tutarının, işlemiş ve ödeme gününe kadar işleyecek olan 
temerrüt faizinin, komisyon ücretinin ve sair giderler ve bunlara ilişkin BSMV, KKDF ile birlikte 
ödenmesini talep etme hak ve yetkisine sahiptir. 
 
10.3. Müşteri, Banka’ca hesapları kapatıldığı veya sözleşme feshedildiği takdirde, bunlarla ilgili olarak 
kapatılma veya fesih anında Banka’nın alacağı faiz, KKDF, BSMV, yasal bildirim ve hesap kat ihtarları 
ile gecikme bildirim/ödeme hatırlatma ücretleri ve diğer hususlardan dolayı Banka’ya olan doğmuş ve 
doğacak borçlarının tamamını, kapatılma veya fesih bildiriminin tebliği üzerine derhal, nakden ve 
tamamen Banka’ya ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.  
 
Madde 11 – DELİL 
 
Müşteri, bu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda kurulan sözleşme, hesap özeti, makbuz, form, 
ödeme planı, Banka’ya yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile verilen talimat, onay, muvafakatname, 
gönderilen ihtarname ve ihbarnameler, mikrofilm, mikro fiş, bilgisayar, görüntü, telefon ve ses kayıtları, 
faks, elektronik posta mesajı çıktıları vb. veri, çıktı, data ve sair belgenin, Banka defter ve kayıtlarının 
delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. maddesi uyarınca yazılı delil sözleşmesi niteliğinde 
olduğunu kabul ve beyan eder. 
 



   
 

ANADOLUBANK A.Ş. KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 
 

  Model_690/A 
  Versiyon Tarihi/No: 06.09.2021/1 

Madde 12 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
 
Bu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıkta Türk Hukuk Kuralları uygulanır. Anlaşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Çağlayan Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.  
 
Müşterinin ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemesi ve 
Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne başvurma hakkı bulunmaktadır. 
 
 

EK 1- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


