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BANKANIN MERSİS NUMARASI, AÇIK ADRESİ, TELEFON BİLGİLERİ: 

Unvan : Anadolubank Anonim Şirketi 

Esas Faaliyet Konusu : Ana Sözleşmesinde yer alan düzenlemeler ve yetkili mercilerden aldığı izinler 

kapsamında her türlü mevduat kabulü ve bankacılık işleminin yapılması.  

MERSİS No : 0068011300300024 

Açık Adresi  : Saray Mahallesi Toya Sokak No: 3 34768 Ümraniye/İstanbul  

Tel No         : 0850 222 55 50 

Web Sitesi : www.anadolubank.com.tr 

 

ÜRÜNÜN ADI /TANIMI: KMH (Kredili Mevduat Hesabı) 

KREDİNİN TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi 

Bu form 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 23. maddesi ve Finansal Tüketicilerden 
Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5. maddesi ile diğer ilgili mevzuat uyarınca 
KMH'a uygulanacak faiz, ücret, masraf vb. maddi yükümlülükler ile KMH kullanımının  koşulları, tarafların 
hak ve yükümlülükleri hakkında  bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

 
KMH TANIMI: 
 
Kredili Mevduat Hesabı, Müşteri’nin vadesiz Türk Lirası hesabına bağlı açılan ve Banka’nın tanıdığı limit 
dahilinde Müşteri’ye hesabında para olmasa da nakit kullanabilme, ödeme yapabilme imkanı sağlayan bir 
hesap türüdür.  
 
KMH TALEBİ SONUCUNUN VE LİMİTİNİN NE ZAMAN VE NASIL BİLDİRİLECEĞİNE İLİŞKİN BİLGİ: 
 
Banka, KMH limitini güncel mevzuat ile kendi kredilendirme usul ve yöntemleri doğrultusunda belirleyecek 
olup kredinin Banka tarafından onaylanması halinde; nihai limit Müşteri'ye bildirilecektir.  
 
Kredi talebinin olumsuz sonuçlanması halinde Müşteri, Banka tarafından ücretsiz olarak bilgilendirilecektir. 
 
Kredinin herhangi bir nedenle kullandırılmaması durumunda, kredi talebine ilişkin  Banka tarafından 3. 
kişilere yapılan ödemeler (ekspertiz ücreti, ipotek ücreti vb.) Müşteri tarafından Banka’ya nakden ve defaten 
ödenecektir. 
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TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: 

Ücret Tipi 
Ücret 

Tutarı/Faiz 

Tahsilat 

Dönemi 
Açıklama 

KMH Akdi Faizi 1,36 50 % Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. 

KMH Temerrüt 

(Gecikme Faizi) 

1,6680 % Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. 

Yasal Bildirim ve Hesap 

Kat İhtarları 

    Noter aracılığıyla yapılan tüm yasal bildirim ve 
hesap kat ihtarnamelerinden gönderim ücreti 
tahsil edilmektedir. Kamu kurum veya 
kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen 
ücretler Müşteri’ye aittir. 

Gecikme 

Bildirim/Ödeme 

Hatırlatma 

    Noter aracılığıyla yapılan tüm yasal bildirim ve 
hesap kat ihtarnamelerinden gönderim ücreti 
tahsil edilmektedir. Kamu kurum veya 
kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen 
ücretler Müşteri’ye aittir. 

 
TAHSİLAT ŞEKLİ: 
 
Hesap Özetinde belirtilen son ödeme tarihine kadar, Müşteri’nin KMH limitinden kullandığı kredi tutarının 
%0’ı ile KMH kullanımı nedeniyle işleyen faiz, KKDF, BSMV ve gider vergisi toplamından oluşan “Asgari 
Ödeme Tutarı” Müşteri tarafından ödenmelidir. Ödeme nakden veya hesaben yapılır. Müşteri’nin ürün 
kullanımı nedeniye Banka tarafından 3. kişilere ödenen ücretler aynı tutarda Müşteri’den tahsil edilir. 
 
FAİZ UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA: 
 
KMH Hesaplarına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen azami oranları 
aşmamak üzere akdi ve temerrüt (gecikme) faizi uygulanır. Bu faiz oranları üzerinden hesaplanacak BSMV 
ve KKDF Müşteri tarafından ödenir. 
 
Temerrüt (gecikme) halinde Kredili Mevduat Hesabı’na güncel temerrüt (gecikme) faiz oranı uygulanır. 
 
FAİZİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ: 

 
Kredili mevduat faiz oranları TCMB tarafından yapılan değişikliklere endeksli olup, faiz değişiklikleri, 
değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce e-posta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri kayıtlı 
veri saklayıcısı araçlarıyla Müşteri’ye bildirilir. Müşteri, bildirim tarihinden itibaren altmış gün içinde borcun 
tamamını ödeyerek KMH kullanımına son verirse faiz artışından etkilenmez. Ürün veya hizmetin 
kullanımıyla ilgili faiz/ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Banka’nın bu hizmeti vermeyi 
durdurma hakkı saklıdır.  
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UYGULAMA ŞEKLİ: 
 
Herhangi bir bireysel krediye bağlı olarak açılan KMH’larda, KMH’ın vadesi, ilgili bireysel kredinin vadesi 
sona erdiğinde sona erer. 

 
Herhangi bir bireysel krediye bağlı olmadan açılan KMH’larda, KMH’ın vadesi 1 yıl ile sınırlı olup, vade 
sonunda Bankamızın tahsis koşulları çerçevesinde yenilemeye tabi tutar. 
 
Müşteri’nin açık talimatı olmaksızın belirli süreli kredi sözleşmesi ödemeleri Kredili Mevduat Hesabından 
karşılanmaz.  
 
Müşteri’ye kullandırılan kredi ile, döviz ve altın alımı, vadeli mevduat açılması, repo, hisse senedi, kripto 
para alımı gibi finansal getiri sağlamaya yönelik yatırımlar, kredinin kullandırım amacına uygun olmayan 
işlemler yapılamaz. Banka tarafından Müşteri’ye bu şartlar dahilinde kredi kullandırılacağına ilişkin 
bilgilendirme yapılmıştır. Müşteri Kredili Mevduat Hesabı açılmasını talep ederek Sözleşme imzalaması 
halinde kredinin bu koşullarda kullandırılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.” 
 
CAYMA HAKKI: 
 
Müşteri, Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe 
göstermeden ve ceza-i şart ödemeden sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının bu süre 
içerisinde Banka’ya ulaşması şarttır. Müşteri krediyi kullanmışsa, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten 
ödeme tarihine kadar tahakkuk edecek akdi faizini, bu tutar üzerinden hesaplanan KKDF ve BSMV’yi cayma 
bildiriminin Banka’ya gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Banka’ya geri ödemekle yükümlüdür. 
Bu süre içerisinde ödeme yapılmazsa, sözleşmeden cayılmamış sayılır ve borcun geç ödenmesi nedeniyle 
oluşacak temerrüt faizi Müşteri tarafından ödenir.  
 
Kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen masraflar Müşteri’nin yükümlülüğündedir. 
Cayma hakkı kullanılsa Müşteri’ye iade edilmez ve Müşteri tarafından ödenir.  
 
İSTENECEK TEMİNATLAR: 
 
Bankaca, krediye ilişkin muhtelif teminatlar (kefalet, nakit veya nakit benzeri değer rehni gibi) talep edilebilir. 
Kredi ilişkisi nedeniyle tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar her ne isim altında olursa 
olsun adi kefalet hükmündedir. Müşteri’nin alacaklarına ilişkin verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda 
aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet hükmündedir.  
  
DEVLETE ÖDENEN VERGİ VE FONLAR: 
 
Masraf ve ücret tutarları üzerinden mevzuatta belirlenen oranlarda BSMV, tahsil edilen faiz tutarı üzerinden 
ise BSMV ve KKDF tahsil edilmektedir. 
 
TEMERRÜT VE HUKUKİ SONUÇLARI: 
 
Hesap Özetinde yer alan Asgari Ödeme Tutarı’nın son ödeme gününe kadar ödenmemesi halinde, kredi 
kullandırımı durdurulur, yeniden kredi kullandırılması için Müşteri'nin, Asgari Ödeme Tutarını nakden ve 
defaten ödemesi gerekir. Birbirine izleyen iki döneme ait Asgari Ödeme Tutarı’nın tamamının ödenmemesi 
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nedeniyle, ödenmeyen taksitlerin gecikme faizi ile tüm masraf ve ücretleri ile birlikte ödenmesi için 
gönderilen ihtara rağmen otuz gün içinde borcun ödenmemesi halinde, kredi borcunun tamamını muaccel 
hale gelir.  
 
Ödeme gününün o ay içinde bulunmayan bir güne ya da tatil gününe rastlaması halinde borç izleyen iş 
günü muaccel olur. Her bir ödeme dönemine ilişkin olarak ödenmeyen kredi tutarına, ilgili ödeme 
döneminden fiili ödeme tarihine kadar, Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında 
Tebliğ’de belirlenen oranı aşmamak kaydıyla Banka tarafından kalıcı veri saklayıcısı ile müşteriye bildirilmiş 
olan temerrüt faizi uygulanır. 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.  
 
Yukarıda 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.  

  

HESAP ÖZETİ GÖNDERİMİ VE YASAL BİLDİRİM/HESAP KAT İHTARI ÜCRETLERİ;  
 
Müşteri’nin hesap dönemi içerisinde KMH hesabını kullanması ve/veya KMH kullanımından kaynaklanan 
borcunun bulunması halinde, her bir hesap dönemi sonunda yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile 
Müşteri’ye hesap özeti gönderilir.  
 
Kredi borcunu ödemede temerrüde düşmesi ve borcun muaccel olması halinde Müşteri’ye noter, mektup, 
kısa mesaj, internet ve telefon aracılığıyla bildirimde bulunulur.  
 
Noter, mektup, kısa mesaj, internet ve telefon aracılığıyla yapılan Hesap Özeti gönderimi ve diğer 
bildirimlerde, gönderim ücreti Müşteri’ye aittir. Gönderim masrafları ile kamu kurum veya kuruluşuna veya 
üçüncü kişilere ödenen masraflarda meydana gelen leh ve aleyhteki değişiklikler, değişiklik tarihinden 
itibaren Müşteri’ye yansıtılır.  
 
SİGORTA:  
 
Müşteri’nin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta 
yaptırılmaz. Müşteri, sigorta yaptırmak istemesi halinde, poliçeyi Banka’nın acentesi olduğu sigorta 
şirketinden veya dilediği herhangi bir sigorta şirketinden düzenletebilir.  
 
KREDİ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ŞARTLAR: 
 
Banka haklı sebeplerin varlığı halinde yazılı olarak ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirimde 
bulunarak, müşteri lehine açılan KMH limitini iptal edebilir veya sözleşmeyi feshedebilir. 
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Bunun yanı sıra Banka herhangi bir gerekçe göstermeksizin en az 2 ay önceden yazılı olarak ya da kalıcı 
veri saklayıcısı aracılığıyla bildirimde bulunmak kaydıyla müşteri lehine açılan KMH'ı kapatabilir veya 
sözleşmeyi feshedebilir. Müşteri; KMH limitinin iptal edildiği veya sözleşmenin feshedildiği takdirde, bunlarla 
ilgili olarak limit iptali 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, limit iptali veya fesih bildiriminin tebliği üzerine derhal, nakden ve 
tamamen Banka’ya ödemekle yükümlüdür. Müşteri de en az 1 ay önceden Banka'ya yazılı olarak veya 
kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak bu sözleşmeyi feshedebilir.  
 
Bu Bireysel Kredili Mevduat Hesabı Ürün ve Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Bankamız için 1 gün süre ile 
bağlayıcıdır. 
 
 
 

 


