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1) Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulmuş 

bulunan ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 

nezdinde kayıtlı şirket merkezi Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No.19 

34768 Ümraniye İstanbul adresinde bulunan Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 

(“Banka”), 

 

ve 

 

2) Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun şekilde kurulmuş bulunan ve fasılasız bir 

şekilde varlığını sürdüren, [ ] Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde [ ] sicil numarası ile 

kayıtlı şirket merkezi [ ] adresinde bulunan [        ] (“Müşteri”), 

 

işbu Genel Murabaha Anlaşması (“Anlaşma”) tahtında ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte 

“Taraflar” olarak anılacak olup, Taraflar aşağıdaki hususlar üzerinde karşılıklı mutabakata 

vararak [     ]  tarihinde işbu Anlaşma’yı akdetmişlerdir. 

 

1. ANLAŞMADA TANIMLI İFADELER VE HÜKÜMLERİN 

YORUMLANMASI 

 

1.1 Tanımlar 

Bu Anlaşmada aksine bir tanımlama yapılmadıkça,  

 

“Danışma Kurulu” katılım bankacılığı faaliyetlerinin meslek ilke ve standartlarına 

uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak üzere Türkiye Katılım Bankaları Birliği 

nezdinde oluşturulan danışma kurulunu, 

 

“Esaslı Olumsuz Etki” 

(i) Müşterinin mali durumunu, ticari faaliyetlerini ya da varlıklarını;  

(ii) Müşterinin, Finans Belgelerinden ve/veya finansal taahhütlerinden 

kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmesini ya da 

yerine getirme kabiliyetini;  

(iii) Murabaha Sözleşmesinin yapılmasını ve/veya Mallar’a ilişkin satın alma 

işleminin gerçekleşmesini, 

(iv) Finans Belgelerini ya da Finans Belgeleri tahtında Bankanın sahip olduğu 

hak ve imkânları, bu hak ve imkânların ve Finans Belgelerinin hukuka 

uygunluğunu, geçerliliğini, icra edilebilirliğini, ileri sürülebilmesini, talep  

edilebilirliğini, Teminat Dokümanları tahtında kurulmuş olan teminatların 

değerini veya sırasını;  

(v) Türkiye’nin ekonomik veya politik koşullarını veya ülke notunu; ve/veya  

(vi) Müşterinin ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli herhangi bir 

önemli iznin alınmasını, herhangi bir önemli iznin ve/veya lisansın 

geçerliliğini, yürürlükte kalmasını ve/veya hukuka uygunluğunu  

 

olumsuz olarak etkileyen ya da Bankanın (tamamen kendi takdirinde olmak üzere) 

olumsuz olarak etkileyebileceğini düşündüğü durum ya da olay(lar)ı, 

 

“Euro” Avrupa Birliği üye ülkelerinin ortak para birimini,  

 

“Finans Belgeleri” Genel Kredi Sözleşmesini, işbu Genel Murabaha Anlaşmasını, 

Murabaha Sözleşmesini, Teminat Dokümanlarını, Satın Alma Sözleşmesini/Sipariş 

Formunu/Yurt Dışı Transfer Talimat Formunu, Ödeme Planını, Programı, bunların eklerini 

ve bunlara bağlı olarak ve/veya bunları tadil etmek amacı ile veya bunlar gereğince tanzim 

edilmiş veya edilecek her türlü sözleşmeyi, belgeyi ve Banka ve Müşteri tarafından Finans 

Belgesi olması hususunda yazılı olarak mutabakata varılan veya niteliği gereği Finans 

Belgesi olduğu anlaşılan diğer her türlü doküman ve sözleşmeyi, 
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“Gecikme Cezası” işbu Anlaşmanın 5. Maddesinde (Gecikme Cezası) belirlenecek tutar 

çerçevesinde Bankaya ödenecek gecikme cezasını,  

 

“Genel Kredi Sözleşmesi” işbu Anlaşmanın imza tarihinde ya da bu tarihten önce Banka 

ve Müşteri arasında imzalanacak olan ve Banka tarafından kullandırılacak kredi/kredilere 

ilişkin genel hükümleri düzenleyen sözleşmeyi ve sözleşmenin özel şartlarını,  

 

“Genel Muhasebe İlkeleri” Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından 

yayınlanmış bulunan genel muhasebe ilkeleri ve bunların zaman içerisinde değiştirilmiş 

halini, 

 

“İlave Masraflar”: Bankaca, herhangi bir Finans Belgesi veya fonlaması veya 

yükümlülüklerinin ifası sebebiyle Bankanın maruz kaldığı; 

a. Kredi Tutarının ödenmesi ile edinilmesi gereken tutarda bir azalma veya 

b. bir ek veya ilave doğmuş masraf; veya 

c. herhangi bir Finans Belgesi tahtında vadesi gelmiş ve ödenebilir herhangi 

bir tutardaki azalma anlamına gelmektedir. 

 

“İş Günü” Genel Kredi Sözleşmesinin Madde 1.2’sinde (Tanımlar) kendisine atfedilen 

anlamı, 

  

“İşlem Dokümanları” Finans Belgeleri ve Satın Alma Dokümanlarını, 

 

“Kanun” Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yürürlükte olan her derece mevzuatı ve 

bağlayıcı nitelikteki idari düzenlemeleri/kararları, 

 

“Kâr Payı” Nihai satım bedeline dâhil olan (ancak Mal Bedeline dâhil olmayan), Banka 

tarafından hesaplanarak işbu Anlaşmanın EK 3’ünde (Teklif Bildirim Formu) bulunan 

ilgili örneğe uygun olarak düzenlenecek Teklif Bildiriminde Müşteri’ye bildirilecek olan 

Müşteri’nin Banka’ya ödemesi gereken kâr payı tutarını, 

 

“Kredi/Finansman/Katılım Finans Yatırım Kredisi” işbu Anlaşmaya göre Banka 

tarafından Madde 2’de (Amaç) belirtildiği şekilde kullandırılan ya da kullandırılacak olan 

krediyi, 

 

“Kredi Tutarı” Müşteri tarafından Banka’ya Ödeme Planı çerçevesinde ödenecek olan Mal 

Bedeli ile Kâr Payının ve işbu Anlaşma kapsamında murabaha işleminden doğacak Vergi, 

harç, masraf, fon, komisyon vb. tüm tutarların toplam tutarını, 

 

“Mal/Mallar” Müşteri’nin yurt içinden ve/veya yurt dışından temin etmek istediği, 

Banka’nın Satıcı’dan peşin olarak satın alarak Müşteri’ye vadeli olarak satacağı, detay ve 

nitelikleri işbu Anlaşmanın EK 3’ünde (Teklif Bildirim Formu) bulunan ilgili örneğe 

uygun olarak düzenlenecek Teklif Bildiriminde belirtilecek ve Banka tarafından temini için 

finansman sağlanacak yatırım mallarını (makine, teçhizat ve aksam harcamaları),  

 

“Mal Bedeli” Malların satın alınması için Banka tarafından ödenecek olan her türlü bedel, 

maliyet, ücret, masraf, vergi, harç, komisyon vb. tüm tutarları,  

 

“Mali Tablolar” Müşterinin, (i) bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenen 1 Ocak – 31 

Aralık arası dönem için hazırlanan yıllık finansal tabloları, (ii) bağımsız denetim şirketi 

tarafından sınırlı denetimden geçmiş yarı yıllık ve (iii) ilgili vergi dairesine sunulan yönetim 

onaylı 3 (üç) aylık mali tabloları,  

 

“Murabaha Sözleşmesi” işbu Anlaşmada öngörülen kayıt ve şartlara tabi olarak; Banka 

tarafından Müşteri’ye gönderilecek Teklif Bildirimi ve Müşteri’nin buna karşılık Banka’ya 
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göndereceği Kabul Bildirimi ile işbu Anlaşma Madde 3 (Murabaha Sözleşmesi) 

çerçevesinde akdedilecek her bir münferit sözleşmeyi,   

 

“Ödenmemiş Tutar” “Finans Belgelerine göre ödenmesi gereken ancak fiilen ödenmemiş 

tutarları,  

 

“Ödeme Planı” Kredi Tutarının Bankaya ödeneceği taksit vadelerini ve taksit tutarlarını 

gösteren planı,  

 

“Satıcı” Bankanın Malları satın alacağı ve Mal Bedelini doğrudan ödeyeceği yurt içinde 

ve/veya yurt dışında yerleşik firmayı, 

 

“Satın Alma Sözleşmesi” Malların satın alınmasına ilişkin Banka ile Satıcı arasında 

akdedilecek, içeriği Banka tarafından belirlenecek veya onaylanacak sözleşmeyi, 

  

“Satın Alma Dokümanları” aşağıda sayılan fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere 

Malların satın alınmasına ilişkin akdedilecek olan tüm dokümanları: 

 

(i) Usulüne uygun şekilde imzalanmış olan Satın Alma Sözleşmesi/Sipariş 

Formu/Yurt Dışı Transfer Talimat Formu, 

(ii) Usulüne uygun şekilde imzalanmış olan Satış vaadi, 

(iii) Usulüne uygun şekilde imzalanmış olan Ön sözleşme, 

(iv) Proforma fatura, fatura 

(v) Satın Alma Talimatı ve Satın Alma Taahhüdü, 

(vi) Teklif Bildirimi, 

(vii) Kabul Bildirimi, 

(viii) Program, 

(ix) Malın değerlemesine ilişkin ekspertiz raporu, 

(x) Mala ilişkin (Bankanın dain-i mürtehin olarak işlendiği) Sigortalar, 

(xi) Malın test ve muayenesine ilişkin raporlar, 

(xii) Malın nakliyesine ilişkin belgeler, 

(xiii) Malın teslimine ilişkin belgeler, 

(xiv) Alım-satıma ilişkin diğer her türlü belgeler, 

(xv) Mevzuat ve diğer düzenlemelerin gerektirdiği veya Banka’ca talep edilecek sair 

belgeler,  

 

“Satın Alma Talimat Formu ve Satın Alma Taahhüdü” Bankanın Malları satın almasına 

ilişkin Müşteri’ye göndereceği Satın Alma Talimatı ve Müşteri’nin Malları Banka’dan satın 

alacağına dair Satın Alma Taahhüdünü içerir, işbu Sözleşmenin EK 2’sinde (Satın Alma 

Talimat Formu ve Satın Alma Taahhüdü) bulunan ilgili örneğe uygun olarak 

düzenlenecek talimat ve taahhüdü, 

 

“Sipariş Formu” Yurt içinden temin edilecek Malların satın alınmasına ilişkin olarak Banka 

tarafından Satıcı’ya gönderilecek sipariş formunu, 

 

“Temerrüt Hali” Genel Kredi Sözleşmesinin 4.1 no’lu Maddesinde (Temerrüt/Borçlara 

Muacceliyet Verilmesi ve Takip Hükümleri) ve işbu Anlaşmanın 7. Maddesinde sayılan 

durumlardan herhangi birisini, 

 

“Teminat Dokümanları” Genel Kredi Sözleşmesinin 2. Maddesi (Teminatlar İlgili 

Hükümler) uyarınca Müşteri tarafından sağlanacak teminatlara ilişkin belgeler ile Banka 

lehine teminat sağlayan ve yasal düzenlemeler ile bankacılık teamüllerinde teminat olarak 

kabul edilen diğer her türlü garanti, doküman, sözleşme ve kaydı, 

 

“TL” Türkiye Cumhuriyeti’nin kanuni para birimini, 
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“USD” Amerika Birleşik Devletleri’nin kanuni para birimini, 

 

 

“Vergi”, “Vergiler” ve “Vergilendirme” Genel Kredi Sözleşmesinin 1.9 nolu 

Maddesinde (Komisyon, Vergi ve Masraflar) kendisine atfedilen anlamı, 

 

“Yurt Dışı Transfer Talimat Formu” Yurt dışından temin edilecek Malların satın 

alınmasına ilişkin olarak Müşteri tarafından Banka’ya gönderilecek transfer talimat formunu, 

 

ifade etmektedir. 

 

1.2 Diğer Hükümler 

İşbu Anlaşma, Taraflarca akdedilen Genel Kredi Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.  

 

İşbu Anlaşma’da düzenlenmeyen tüm konularda Genel Kredi Sözleşmesi hükümleri 

geçerlidir. Genel Kredi Sözleşmesinin ve işbu Anlaşmanın bir arada uygulanamayacağı 

hallerde işbu Anlaşma hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır.    

 

İşbu Anlaşmada aksine bir hüküm bulunmadıkça: 

 

1.2.1. Banka ve Müşteri ile ilgili her türlü atıf, ilgili olduğu yerlerde, bunların haleflerini 

veya devrettikleri kişileri de kapsayacaktır. Banka ile ilgili her türlü atıf aynı 

zamanda Bankanın yurtiçi veya yurtdışı şubelerini de kapsayacak olup, işbu 

Anlaşma tahtında Kredi, Bankanın yurt içi veya yurt dışı herhangi bir şubesi 

tarafından kullandırılabilecektir. 

 

1.2.2. Madde veya Eklere yapılan atıflar, aksi belirtilmedikçe bu Anlaşma maddelerine 

ve eklerine yapılmış kabul edilecektir. 

 

1.2.3. Herhangi bir sözleşme veya benzeri belgelere yapılacak atıflar (işbu Anlaşma ve 

ekleri dahil) varsa bunların eklerini ve yapılan tadilleri de kapsar biçimde 

yorumlanacaktır. 

 

1.2.4. Muhasebe terimleri, Genel Muhasebe İlkelerine göre yorumlanacaktır.  

 

1.2.5. Herhangi bir Kanun’a yapılan atıf, bunlarda yapılan ya da yapılacak değişiklikleri 

de kapsar biçimde yorumlanacaktır ve herhangi bir kanunun veya yönetmeliğin 

yerine çıkarılacak yeni Kanun’a yapılmış sayılacaktır. 

 

1.2.6. Tekil olarak tanımlanmış ifadeler söz konusu ifadelerin çoğul hallerini, aynı 

şekilde çoğul olarak kullanılmış ifadeler söz konusu ifadelerin tekil hallerini 

kapsayacaktır. 

 

1.2.7. "malvarlığı" terimi mevcut ve ileride edinilecek tüm varlıkları, gelirleri ve her 

anlamda hakları içerecek şekilde yorumlanacaktır. 

 

1.2.8. Bölüm, Madde ve Ek başlıkları sadece referans kolaylığı için kullanılacaktır. 

 

1.2.9. Bir para biriminin diğer bir para birimine çevrilmesi gerektiğinde Banka 

tarafından belirlenecek kur kullanılacaktır. İşbu Anlaşma ve diğer Finans 

Belgelerinde belirtilen tutarların bir para biriminden diğerine çevrilmesi 

gerektiğinde Genel Kredi Sözleşmesinin 1.6 no’lu maddesi uygulanacaktır. 

 

2. AMAÇ 

2.1 İşbu Anlaşma kapsamında sağlanacak Kredi, Müşteri’nin ihtiyacı olan, yurt içi 

ve/veya yurt dışından temin edeceği ulusal/uluslararası yaptırıma/yasaklamaya tabi 
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olmayan yatırım mallarının finansmanı amacıyla, işbu Anlaşmada öngörülen kayıt 

ve şartlara tabi olarak kullanılacaktır. Bu doğrultuda Banka, söz konusu yatırım 

mallarını Satıcı’dan peşin ödeme yoluyla satın alarak Müşteri’ye vadeli olarak 

satacaktır. Müşteri de, işbu Anlaşma hükümleri çerçevesinde belirlenecek olan Kredi 

Tutarını, Ödeme Planına uygun olarak Banka’ya ödeyecektir.   

 
2.2 Banka kredinin katılım finans ilke ve standartlarına uygun olarak kullanılıp 

kullanılmadığını kontrol eder ve işlem adımlarını denetler. Bankanın, Kredinin 

amaca uygun biçimde kullanıldığının tevsiki için Müşteriden bilgi ve belge isteme 

ve bu çerçevede denetlemede bulunma hakkı bulunmaktadır. Murabaha akdinde ilk 

satıcı ile nihai müşteri aynı tüzel kişi olmamalıdır. Banka, ilk satıcı ile nihai müşteri 

arasında evlilik, hısımlık, akrabalık vb. yakın ilişki varsa bu satışın muvazaalı 

olmadığını araştırma hakkına sahiptir. 

 
2.3 İşbu Anlaşma ve Murabaha Sözleşmesi ile Müşteriye sağlanan Kredi içki, kumar, 

şans oyunları, domuz ürünleri gibi katılım bankacılığı ilkeleriyle bağdaşmayan 

konularda kullanılamaz. Banka, gerektiğinde Malların İslami finans prensiplerine 

uygun olup olmadığını tespit edebilmek için Danışma Kuruluna başvurur. Müşteri, 

Danışma Kurulu tarafından bildirilecek görüşlerin bağlayıcı olduğunu ve bu 

görüşlere itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Bankanın, Kredinin 

İslami finans prensiplerine göre yasak işlemlere konu edilmiş olduğunu öğrendiği 

tarihte işbu Anlaşmayı ve/veya Murabaha Sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkının 

saklı olduğunu ve fesih nedeniyle Bankanın doğrudan ve dolaylı uğradığı her türlü 

zararını karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. 

 

2.4 Bankanın, Kredinin kullandırılması tahtındaki sorumluluğu işbu Anlaşmada işaret 

edilen tutarlar ve oranlarla sınırlı olup, Müşteri hiçbir biçimde Bankadan, Kredi 

Tutarından yüksek bir tutarda finansman desteği sağlanmasını talep edemez.  

 

2.5 Kredi kapsamında yapılacak işlemler, işbu Anlaşmada belirtilenlerden başka bir para 

biriminde talep edilemez. 

 

2.6 Bu Anlaşma tahtında kullandırılan Kredinin, Müşteri tarafından yukarıda 2.1’inci 

Maddede belirtilen amaçlar dışında herhangi bir amaçla ve özellikle üçüncü kişilere 

teminat gösterilmesi gayesi ile harcanması yasaklanmıştır.  

 
3. MURABAHA SÖZLEŞMESİ 

3.1 İşbu Genel Murabaha Anlaşması hükümlerine tabi olarak; Taraflar, zaman zaman 

karşılıklı görüşmeler yaparak münferit Murabaha Sözleşmeleri üzerinde mutabık 

kalırlar. Şüpheye mahal vermemek adına, her bir Murabaha Sözleşmesi, Müşteri 

tarafından imzalanan Genel Kredi Sözleşmesinin ve işbu Anlaşma’nın ayrılmaz bir 

parçasıdır.   

 

3.2 Müşteri, işbu Anlaşma hükümleri çerçevesinde akdedilecek her bir Murabaha 

Sözleşmesine ve Kredi’ye konu olacak Malın satın alınmasına ilişkin finansman 

sağlamak amacıyla işbu Anlaşmanın Ek-1’inde (Katılım Finans Yatırım Kredisi 

Talep Formu) bulunan ilgili örneğe uygun olarak düzenleyeceği talep yazısı ile 

Banka’ya başvurur. Şüpheye mahal vermemek adına, Müşteri Banka’ya başvuru 

yapmadan evvel Malın Satıcısı ile herhangi bir sözleşme akdetmemiş ve Satıcı’ya 
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Mala ilişkin (avans, peşinat vb.) herhangi bir ödeme yapmamış olmalıdır. Öte 

yandan Müşteri, Satıcı ile ön görüşme yaparak fiyat teklifi alabilir.   

 

3.3 Banka, Müşteri’nin başvurusu üzerine, Malın murabaha işlemine ve finans 

sağlamaya uygun olup olmadığını tespit eder.  

 

3.4 Bankanın Müşteri’nin başvurusunu uygun bulması durumunda Taraflar, işbu 

Anlaşmada öngörülen kayıt ve şartlara tabi olarak Murabaha Sözleşmesinin 

yapılması ve Müşterinin Krediyi kullanması konusunda mutabık kalırlar.  

 

3.5 Bu doğrultuda Banka, münferit Murabaha Sözleşmesi akdedilmeden önce, işbu 

Anlaşma’nın Ek-2’sinde (Satın Alma Talimat Formu ve Satın Alma Taahhüdü) 

bulunan ilgili örneğe uygun olarak düzenleyeceği ve (Müşteri’nin Malları satın 

alacağına ilişkin taahhütte bulunması şartına bağlı olarak) Malları satın alacağını 

bildiren Satın Alma Talimat yazısını Müşteri’ye gönderir. Müşteri, Bankanın 

kendisine ilettiği Satın Alma Talimat yazısı üzerine işbu Anlaşma’nın Ek-2’sinde 

(Satın Alma Talimat Formu ve Satın Alma Taahhüdü) bulunan ilgili örneğe uygun 

olarak düzenleyeceği Satın Alma Taahhüdünü Bankaya iletir. Müşterinin satın alma 

taahhüdünden vazgeçmesi durumunda Müşteri, Banka’nın bu sebeple uğradığı fiili 

zararı tazmin etmekle sorumludur. 

 

3.6 Satın Alma Talimatının Müşteri’ye iletilmesi ve Müşteri’nin Satın Alma 

Taahhüdünü Banka’ya göndermesini müteakip Banka, Malın satın alınması için 

gerekli iş ve işlemleri yapmak üzere işbu Anlaşma’nın Ek-5’inde (Vekâletname 

Örneği) bulunan ilgili örneğe uygun olarak düzenleyeceği ve noter tarafından 

onaylanacak Vekâletname ile Müşteri’yi vekil tayin edecektir.  

 

3.7 Bankanın Müşteri’ye göndereceği Satın Alma Talimat yazısı ve Müşterinin Satın 

Alma Taahhüdü ile verdiği onay ve taahhüt çerçevesinde Banka, Satıcı’dan peşin 

bedelle Malı satın alacaktır.  

 
3.8 Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki, Malın satın 

alınmasına ilişkin olarak Satıcı ile yapılacak her türlü görüşme, yazışma, pazarlık, 

sözleşme görüşmeleri ve sözleşme akdedilmesi işlemleri, Malın teslimi, alım-satıma, 

gümrük işlemlerine ilişkin her türlü iş ve işlem Müşteri tarafından Banka nam ve 

hesabına gerçekleştirilecektir. Müşteri, Banka tarafından kendisine verilen 

vekâletnamedeki yetkiler çerçevesinde ve bu yetkilerle sınırlı olmak üzere hareket 

edeceğini, vekâletnamede belirtilen yetkileri aşan veya işbu Anlaşma çerçevesinde 

kurulan ilişkinin niteliği ile bağdaşmayan her türlü iş ve işleminden dolayı 

doğabilecek her ne nam ve ad altında olursa olsun tüm zarar, ziyan, maliyet ve 

masraflardan sorumlu olacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 

3.9 Malların satın alınmasına ilişkin olarak yurt içi alımlarda Sipariş Formu işbu 

Anlaşma’nın Ek-6’sında (Sipariş Formu) bulunan ilgili örneğe uygun olarak 

düzenlenip, Banka tarafından Satıcı’ya gönderilmek suretiyle; yurt dışı alımlarda ise 

Yurt Dışı Transfer Talimatı işbu Anlaşma’nın Ek-7’sinde (Yurt Dışı Transfer 

Talimat Formu) bulunan ilgili örneğe uygun olarak düzenlenip, Müşteri tarafından 

Banka’ya gönderilmek suretiyle Mallar Banka tarafından Satıcı’dan peşin bedelle 

satın alınacaktır. (Şüpheye mahal vermemek adına, Satıcı tarafından talep edilmesi 

halinde Malların satın alınmasına ilişkin Satıcı ile içeriği Banka tarafından 

belirlenecek veya onaylanacak Satın Alma Sözleşmesi imzalanır.)  

 
3.10 Malların Banka tarafından satın alınması ve işbu Anlaşmada belirtilen Satın Alma 

Dokümanlarının Banka’ya sunulmasını müteakip Mal Bedeli, Banka tarafından 

doğrudan Satıcı’nın hesabına peşin olarak ödenir. Banka, bedelini peşin olarak 

ödediği ve hükmen tesellüm ettiği Malın faturasının Müşteri adına tanzim edilmesi 
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ve faturanın Banka adına Müşteriye teslim edilmesi için de Satıcıyı vekâletname ile 

yetkilendirir.  

3.11 Mallar Müşteri’ye teslim edilecektir. Bankanın vekaleti ile malı alan nihai müşteri 

malın alım ve satım arasında doğabilecek hasar ve sair riskleri bertaraf etmek için 

sigortalamak zorundadır. İşbu Anlaşma ve Murabaha Sözleşmesi hükümleri 

çerçevesinde vekil olan müşteri malın bulunmasından, seçiminden, alımından, 

yükletilmesinden, taşıtılmasından, tesliminden ve sair mala ilişkin tüm hususlardan 

sorumludur.  

 
3.12 Banka, yukarıda açıklandığı çerçevede satın aldığı Malları, işbu Anlaşma’nın Ek-

3’ünde (Teklif Bildirim Formu) bulunan ilgili örneğe uygun olarak düzenleyeceği ve 

Malların detayları ile satış koşullarını içeren Teklif Bildirimini Müşteri’ye 

gönderecektir. Söz konusu Teklif Bildiriminde, Malların genel tanımı, Mal Bedeli, 

Kâr Payı, Kredi Tutarı ve Ödeme Planı detayları ve diğer koşullar yer alacaktır. 

 
3.13 Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki, Banka’nın, Müşteri’ye Teklif 

Bildirimi yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır ve Banka’nın Müşteri ile Murabaha 

Sözleşmesi akdetmesi tamamen kendi mutlak takdir ve yetkisindedir.  

 
3.14 Banka’nın Müşteri’ye göndereceği Teklif Bildirimi üzerine Müşteri, işbu 

Anlaşma’nın Ek-4’ünde (Kabul Bildirim Formu) bulunan ilgili örneğe uygun olarak 

düzenleyeceği Kabul Bildirimi ile Malları Banka’dan satın alacağını bildirecektir. 

Taraflar, Teklif Bildirimi ve Kabul Bildiriminin karşılıklı olarak aynı gün içinde 

gönderileceğini kabul ve taahhüt ederler. 

 
3.15 Müşteri’nin Kabul Bildirimini göndermesi ile birlikte Murabaha Sözleşmesi 

kurulmuş/akdedilmiş olur. Murabaha Sözleşmesinin akdedilmesi ile birlikte 

Malların mülkiyeti ve ilgili tüm hak ve yükümlülükler Müşteri’ye geçer.  

 
3.16 Yukarıda belirtilen tüm iş ve işlemler ile Taraflarca gönderilecek talep ve onay 

yazıları, Banka tarafından düzenlenecek Program’da yer alan Taraflarca mutabık 

kalınacak tarihlerde yerine getirilecektir. Taraflar, Kabul Bildiriminin Müşteri 

tarafından Program’da belirtilen tarihte (bu tarih Teklif Bildiriminin gönderileceği 

tarih ile aynı tarih olacaktır) gönderilmemesi durumunda Banka tarafından 

gönderilen Teklif Bildiriminin herhangi bir bildirime gerek olmaksızın derhal 

geçersiz olacağını ve Müşteri’nin Banka’nın zarar ve ziyanını, işbu Anlaşma ve Satın 

Alma Taahhüdü şartları çerçevesinde tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.    

 
3.17 Müşteri vekil olarak malın bulunmasından, seçiminden ve alınmasından sorumlu 

olarak malın mevcudiyetini ve niteliğini araştırır ve kontrol eder. Bu sorumlulukla 

mallara ilişkin herhangi bir ayıp ve/veya kusurdan Banka’nın sorumlu olmayacağını 

kabul eder. Banka malın mevcudiyetini araştırmak ve kontrol etmek haklarını 

haizdir.   

 
Müşterinin Murabaha Sözleşmesine İlişkin Belgeleri Bankaya Teslim 

Zorunluluğu 

3.18 Müşteri, Satın Alma Dokümanlarını ve Malın alım-satımına ilişkin işlemin diğer tüm 

belgelerin aslını ve/veya suretini derhal Bankaya teslim etmek zorundadır. Aksi 

halde, Bankanın Murabaha Sözleşmesinden vazgeçme, şayet Murabaha Sözleşmesi 

yapılmış ve Müşteriye finansman sağlanmışsa hesabı kat ile cezalı olarak anapara ve 

cezai şartlarını talep etme hakları saklıdır.  

 

3.19 Banka, Satın Alma Dokümanlarını talep etme ve bunlar kendisine ibraz edilmedikçe 

Krediyi kullandırmama/Murabaha Sözleşmesini yapmama hakkını saklı tutar.  
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3.20 Müşteri, Malı iade etmeyeceğini, zorunlu nedenlerle iade edilmesi halinde ise konu 

ile ilgili olarak derhal Bankaya bilgi vereceğini kabul ve taahhüt eder. 

 

3.21 Satın Alma Dokümanları ve/veya işbu Anlaşma ve/veya Murabaha Sözleşmesi 

kapsamındaki alım-satıma ilişkin diğer herhangi bir belge Müşteri tarafından 

Bankaya teslim edilememişse; Müşteri ilgili belgenin bir nüshasını Banka nam ve 

hesabına temin edip saklayacaktır. İşbu belgenin temin ve muhafazası Bankanın tâbi 

olduğu mevzuat bakımından zorunlu ise, bu zorunluluğu Banka adına Müşteri yerine 

getirecek ve söz konusu belgeleri yine Bankanın tâbi olduğu mevzuatın öngördüğü 

müddetle muhafaza edecektir. Söz konusu belgelerin her ne sebeple olursa olsun 

ilgili mercilerce talep edilmesi halinde Müşteri bu belgeleri derhal Bankaya ibraz 

edecektir. Aksi halde, Müşteri, bu nedenle Bankanın uğrayabileceği bilcümle 

zararları telafi edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu 

hüküm, Müşterinin söz konusu belgeleri Banka namına temin edip saklama 

garantisine istinaden tanzim ve imza edilmiş olmakla, kesinlikle “sorumsuzluk 

kaydı” anlamında yorumlanamaz. Müşteri bu yönde herhangi bir talepte 

bulunmayacağını, işbu madde kapsamında işlem ve düzenlemeler nedeniyle sahip 

olduğu/olacağı her türlü itiraz, defi, dava ve sair haklarından şimdiden ve gayrikabili 

rücu feragat eylediğini dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

3.22 Müşteri, Bankanın işbu Anlaşma kapsamındaki işlemleri izleyebilmesi için, 

kendisinden talep edeceği (mizan, hesap özeti vs.) tüm kayıtlarını da Bankaya 

zamanında ve gereği gibi sunacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. 

 

Kredi Tutarının Ödenmesi/Müşteri Tarafından Banka’ya Yapılacak Ödemeler  

3.23 Banka, Malları, Kredi Tutarı üzerinden Müşteri’ye vadeli olarak satacaktır. Müşteri, 

Kredi Tutarını (doğacak tüm borçlarını) belirlenecek vade ve miktarlara göre ve 

Ödeme Planına uygun olarak Banka’ya ödeyecektir. Kredi Tutarının Müşteri 

tarafından vadeli olarak ödenmesine ilişkin taksit tutarlarını ve ödeme tarihlerini 

gösterir Ödeme Planı, Banka tarafından hazırlanacaktır. Müşteri, Kredi Tutarını 

Ödeme Planı şartlarına uygun olarak ödeyeceğini gayrikabili rücu olarak kabul ve 

taahhüt eder.   

 
3.24 Ödeme Planında belirtilen her bir taksit, Mal Bedeli, Kâr Payı, vergi, harç, komisyon 

ve sair masrafları içermekte olup; taksitin kısmen veya tamamen ödenmemesi 

Temerrüt sebebidir. Herhangi bir taksitin ödenmesi ondan evvelki taksitlerin 

ödendiği anlamına gelmeyecektir.  

 
3.25 Malların Müşteri’nin mülkiyetine geçiş anına kadar doğabilecek tüm rizikoları 

kapsayan gerekli sigortalar Müşteri tarafından yaptırılacak, Müşteri, tüm sigorta 

poliçelerine Banka’yı dain-i mürtehin sıfatıyla işletecek ve bu sigortalarla ilgili tüm 

prim ve masraflar da Kredi Tutarına dahil edilecektir. 

 
3.26 Şüpheye mahal vermemek adına, Kredi Tutarını oluşturan unsurlarda, işbu 

Anlaşmanın ve Murabaha Sözleşmesinin imzalandığında oluşan mal bedeli 

değiştirilemez. Temerrüt, vergi, fon, harç, masrafa ilişkin olarak Genel Kredi 

Sözleşmesinde ve işbu Anlaşmada yer alan hükümler saklıdır. 

 

3.27 Müşteri satın almayı vadettiği malı almaktan imtina ederse Bankanın bu sebeple 

uğradığı zararı tazminle sorumludur. Bankanın ilk satıcıya/tedarikçiye avans 

ödemesi sonrası Nihai müşteri malı almaktan vazgeçmesi durumunda veya alımını 

iptal etmesi durumunda Banka tarafından ödenen avans bedeli ve diğer cezai şartlar 

ile birlikte Banka’nın uğradığı diğer tüm zararlar müşteriden tahsil edilir. Ödemenin 
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veya taahhüdün kısmen olması ve sair özel durumlar Müşterinin borç ve 

sorumluluklarında hiçbir değişiklik oluşturmaz. 

3.28 Müşteri, işbu Anlaşma kapsamında ve Malın Müşteri’ye satışına ilişkin olarak 

doğmuş ve/veya akit esnasında tam olarak bilinme imkanı olmayıp daha sonra 

doğacak (hukuki masraflar ve fer’i nitelikteki tüm masraflar dahil olmak üzere) ilave 

maliyet ve masrafları, Banka’ya nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve 

taahhüt eder.   

 

3.29 Kredi’nin erken ödenmesine ilişkin olarak Genel Kredi Sözleşmesinin hükümleri 

saklıdır. 

 

4. ÖN ŞARTLAR 

4.1 Murabaha Sözleşmesi İçin Ön Şartlar 

Bankanın işbu Anlaşma ve Murabaha Sözleşmesi çerçevesinde Müşteriye Kredi’yi 

sağlayabilmesi, Müşteri’nin Katılım Finans Yatırım Kredisi Talep Formu ile yapacağı 

başvurunun Banka tarafından uygun bulunmasını müteakiben Bankanın belirlediği süre 

içinde, aşağıda yer alan belgelerin ve tevsik edici dokümanların Bankayı tatmin edecek 

biçimde Bankaya sunulmuş olması şartına bağlıdır.  

 

(a) Müşterinin kuruluş Esas Sözleşmesi ve yapılmış olan tüm Esas Sözleşme tadillerinin 

ilgili Ticaret Sicili tarafından onaylı suretleri,  

(b) Müşterinin ilgili Ticaret Sicili’nden alınmış Faaliyet Belgesi asılları.  

(c) Müşterinin, taraf olduğu Finans Belgelerinin içeriği ve şartlarının kabul edilip 

onaylanmasına, taraf olduğu Finans Belgelerinin imzalanmasına, bu yönde spesifik 

kişilere imza yetkisi verilmesine ilişkin alınan noter tasdikli (karar defterinden 

alınmış örnek) yönetim kurulu kararı (Anlaşmanın imzası vekaletnameye istinaden 

yapılamayacaktır.)  

(d) Müşterinin, yukarıda (c) bendinde belirtilen yönetim kurulu kararlarında 

yetkilendirilecek kişilerin yetkilerine delalet eden noter tasdikli imza sirkülerleri ve 

ilaveten, noter tasdikli imza sirkülerlerinin dayanak kısımlarında son yönetim 

kurulunun seçildiği şirket genel kurul kararının görüldüğü belirtilmemiş ise, son 

yönetim kurulunun seçildiği ilgili şirket genel kurulu kararının yayınlandığı Ticaret 

Sicil Gazeteleri.  

(e) Müşterinin (c) bendinde belirtilen surette yetkilendirilen imza yetkilileri tarafından, 

Müşteri adına imzalanacak, beyan yazısının tarihi itibariyle aşağıdaki hususları teyit 

eden beyan yazıları: 

(i) tüm beyanların gerçek ve doğru olduğu;  

(ii) Yukarıda (a) bendi kapsamında ibraz edilecek Kuruluş Esas Sözleşmesi ve 

tadillerinin, ilgili şirketin Esas Sözleşme ve tadillerinin tamamı olduğu ve 

başkaca tadil bulunmadığı, 

(iii) işbu madde kapsamında ibraz ettikleri veya ibraz edilen tüm belgelerin tam, 

doğru ve yürürlükte oldukları ve herhangi bir değişikliğe uğramadıkları veya 

iptal edilmedikleri, ve 

(iv) herhangi bir Temerrüt Halinin meydana gelmediği veya herhangi bir Temerrüt 

Hali olasılığı bulunmadığı. 

(f) Müşterinin son hissedarlık ve iştirak yapısını tevsik eden belgeler.  

(g) Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düzenlemeleri kapsamında kimlik tespit 

ve teyidinde gerekli tüm bilgi ve belgeler. 

 

Teminatlar: 

(h) Genel Kredi Sözleşmesinin 2. Maddesine uygun olarak Müşteri tarafından 

sağlanacak teminatlara ilişkin ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş Teminat 

Dokümanları.   
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            Diğer Finans Belgeleri 

(i) Usulüne uygun şekilde imzalanmış olan Genel Kredi Sözleşmesi ve Genel Kredi 

Sözleşmesi Özel Şartları ve yasal düzenlemeler ile bankacılık teamülleri 

kapsamında istenecek belgeler. 

 

 Diğer Dokümanlar  

Aksi aşağıda belirtilmedikçe, aşağıdaki belgelerin asılları veya noter tasdikli 

suretleri veya Müşterinin yukarıda 4.1 (c) bendinde belirtilen surette yetkilendirilen 

2 (iki) imza yetkilisi tarafından tasdik edilmiş suretleri: 

 

(j) Banka tarafından talep edilecek diğer her türlü lisans, iznin veya gerekli diğer 

belgelerin suretleri  

(k) Müşterinin son 2 (iki) yıla ait Mali Tabloları.  

(l) İşlem Dokümanları tahtında ödenmesi gereken her türlü masraf, danışmanlık 

ücretleri ve diğer ücretlerin, noter masraflarının, Vergilerin, damga vergisi ve 

harçların ödendiğine dair belgelerin aslı. 

(m) Müşterinin taraf veya müdahil olduğu davalar ile sahibi olduğu herhangi bir 

gayrimenkule ilişkin davalara ilişkin, taraflar, tarih, mahkeme, dosya, dava konusu, 

miktar gibi bilgileri detaylı olarak içerecek şekilde hazırlanmış olan bir dava 

listesinin Müşterinin yetkililerince tasdik edilmiş suretleri. 

(n) Bankanın analizleri sonucu gerekli görülmesi halinde Türk Eximbank 

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi kapsamında talep edilecek evraklar.  

 

4.2 Mal Bedelinin Ödenmesi İçin Ön Şartlar 

4.2.1  Bankanın Mal Bedelini Satıcı’ya ödeyebilmesi, Sipariş Formunda/Yurt Dışı Transfer 

Talimat Formunda veya duruma göre Satın Alma Sözleşmesinde yer alan satın alma şartları 

çerçevesinde belirlenen Mal Bedelinin ödeme tarihinden asgari 7 (yedi) İş Günü önce 

Türkiye saati ile saat öğlen 12:00'ye kadar, aşağıda yer alan belgelerin ve tevsik edici 

dokümanların Bankayı tatmin edecek biçimde Bankaya sunulmuş olması şartına ve aşağıda 

belirtilen diğer ön şartların mevcudiyetine bağlıdır.  

 

(a) İşbu Anlaşmanın “Tanımlar” başlıklı 1.1 no’lu maddesinde tanımı yapılan Satın 

Alma Dokümanları. 

4.2.2 Diğer Ön Şartlar 

(i) Herhangi bir Temerrüt Hali bulunmamalıdır. 

(ii) Müşterinin Merkez Bankası negatif nitelikli kayıtları veya Merkez Bankası 

memzuç kayıtlarında yer almaması veya Müşteri için Kredi Kayıt Bürosu 

kayıtlarında ortaya çıkmış bir takip, gecikme ya da aksama olmaması veya 

Müşterinin Merkez Bankası karşılıksız çek bilgilerinde yer almaması 

gerekmektedir. 

 

4.3 Müşteri, işbu madde altında düzenlenen Ön Şartları belirtilen süreler içerisinde 

tamamlayacak ve tamamlandığını Bankaya tevsik edecek olup, Banka tarafından 

anılan süre içerisinde Ön Şartların tamamlanmadığı tespit edilirse bu durum herhangi 

bir ihtara gerek olmaksızın derhal bir Temerrüt Hali oluşturacaktır.  

 

5. GECİKME CEZASI 

Gecikme cezası, müşterinin borcunu ödemede gecikmesi/temerrüdü durumunda, tarafların 

mutabakatı ile belirlenip sözleşmeye yazılan oran esas alınarak hesaplanıp, gecikme/temerrüt 

tutarına ilavesi gereken miktarı ifade eder.  

 

Tarafların kesin ve dönülemez mutabakatına göre temerrüt halinde Banka geciken borca, Taraflar 

arasında yazılı olarak mutabık kalınan gecikme cezası oranları esas alınarak gecikmenin başladığı 

gün ile borcun fiilen ödendiği gün arasındaki süre için gecikme cezası ilave etme hakkına sahiptir. 

Gecikme cezası tutarı, sözleşmede belirtilen akdi kâr payı (kârlılık) oranlarının %50 fazlasına 



TKBB Danışma Kurulunun 06.07.2020 tarih ve 24 No.lu kararının ekidir.  

 11 

kadar bir oran esas alınarak hesaplanır. Müşteri, Kefil ve sair ilgililer bu hususları kabul ile 

Bankanın bu haklarını kullanılmasıyla ilgili olarak her türlü, talep, itiraz, def’i ve sair haklarından 

peşinen ve dönülemez biçimde feragat etmişlerdir 

 

 

6. ÖDEMELER 

6.1 Yer ve Zaman 

Finans Belgelerine ve özellikle Ödeme Planına göre Müşteri tarafından yapılacak tüm ödemeler 

(aksi açık olarak belirtilmediği sürece), söz konusu ödemeye ilişkin vade tarihinde Türkiye saati 

ile en geç saat 13.00'e kadar Ödeme Planında belirtilen para cinsinden yapılacaktır.  

 

Müşteri tarafından yapılması gereken ödemeler, Banka’nın ………….. Hesabına 

yapılacaktır. 

 

6.2 Kesintiler 

Finans Belgeleri ve özellikle Ödeme Planı tahtında Müşteri tarafından yapılacak tüm 

ödemeler (Kredi Tutarı, Gecikme Cezası, komisyon, masraflar veya diğerleri) herhangi bir 

mahsup işlemine, kesintiye ve bir koşula tabi olmaksızın net olarak yapılacaktır. Müşteri 

tarafından yapılacak ödemelerden Müşteri veya Banka tarafından kanunen herhangi bir 

kesinti yapılması gerektiği takdirde, Müşteri kesinti yapılan kadar tutarı yapacağı ödemeye 

ekleyerek Bankanın söz konusu kesinti yapılmamış olsa idi kendisine ödenmiş olacak tutarı 

tahsil etmesini sağlayacak şekilde ödeme yapacaktır. 

 

6.3 İlave  Masraflar 

6.3.1 Genel Olarak 

(i) Müşteri; 

a. işbu Anlaşmanın imza tarihi sonrasında herhangi bir Kanunun yürürlüğe 

girmesi veya herhangi bir Kanunda (veya yorumunda, idaresinde veya 

uygulanmasında) herhangi bir değişiklik; veya 

b. işbu Anlaşmanın imza tarihi sonrasında yürürlüğe giren herhangi bir Kanuna 

uyulması, 

 

sonucu Bankanın maruz kaldığı herhangi bir ilave masraf tutarını, Bankanın talebi 

üzerine 5 (beş) İş Günü içinde, Bankanın hesabına defaten ödeyecektir.  

 

6.4 Ödemelerin İş Günü Yapılması 

Aksi belirtilmediği sürece işbu Finans Belgelerine göre ödenmesi gereken bir tutarın 

vadesinin hafta tatili veya resmi tatil veya idari tatil gününe denk gelmesi halinde 

ödeme, tatil gününden önceki son İş Günü eda edilecektir.  

 

6.5 Para Birimi 

Bu Anlaşmaya göre Müşteri tarafından yapılacak ödemeler Ödeme Planında 

belirlenen para cinsinden yapılacaktır. Masraflar, giderler, Vergiler ya da benzeri 

kalemler ile ilgili yapılacak ödemeler bunların tahakkuk ettikleri para birimi 

üzerinden yapılacaktır. 

 

7. TEMERRÜT 

Genel Kredi Sözleşmesinin 4.1 no’lu Maddesinde (Temerrüt/Borçlara Muacceliyet 

Verilmesi ve Takip Hükümleri) belirtilen ve aşağıda sayılan her bir durum, tek başına, 

herhangi bir ihtarda bulunulmasını gerektirmeksizin Temerrüt Hali teşkil etmekte olup, bu 

durumun Müşterinin kontrolü dışındaki sebeplerden meydana gelmiş olması Genel Kredi 

Sözleşmesi, işbu Anlaşma ve ilgili mevzuat tahtında Temerrüt Haline bağlanan sonuçların 

doğması bakımından herhangi bir mani teşkil etmeyecektir. Müşteri, bu kapsamdaki olası 

def’i, savunma ve itirazlarından gayri kabili rücu olarak feragat eder. 
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7.1 Geçersizlik, Hukuka Aykırılık 

İşlem Dokümanlarının herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz yahut 

uygulanamaz hale gelmesi veya Müşteri tarafından söz konusu hükümden doğan borç ve 

yükümlülüklerin kısmen veya tamamen kabul edilmemesi veya Müşteri tarafından bunların 

kısmen veya tamamen talep edilebilirliği konusunda herhangi bir itiraz, defi veya savunmada 

bulunulması veya İşlem Dokümanlarının herhangi bir borç veya yükümünün geçerliliği veya 

uygulanabilirliği veya talep edilebilirliğinin herhangi bir nedenden ötürü Müşterinin icazetine 

bağlı hale gelmesi. 

 

7.2 Esaslı Olumsuz Etki 

Herhangi bir Esaslı Olumsuz Etkinin ortaya çıkması. 

 

7.3 Dava açılması veya İdari İşlem Tesisi 

Müşteri hakkında değerine bakılmaksızın her halükarda önemli bir iznin veya lisansın iptali 

veya faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulması sonucunu doğurabilecek veya 

bunlarla sınırlı olmaksızın Esaslı Olumsuz Etki yaratabilecek herhangi bir dava, takip, idari 

soruşturma, tahkim süreci ve sair yargısal süreçlerin başlaması veya bu nitelikte idari işlem 

tesis edilmesi. 

 

7.4 Kesinleşmiş Mahkeme Hükmü 

Müşteri aleyhine değerine bakılmaksızın her halükarda Esaslı Olumsuz Etki yaratabilecek, 

kesinleşmiş bir mahkeme kararı verilmesi ve/veya Müşterinin kesinleşmiş mahkeme ilamına 

uymaması. 

 

7.5 İnkâr 

Müşterinin herhangi bir Finans Belgesinin geçerliliğini, bağlayıcılığını veya icra 

edilebilirliğini inkar etmesi.  

 

7.6 Kamusal Müdahale 

Herhangi bir kamu otoritesi tarafından (i) Müşterinin yönetiminin tamamen veya kısmen 

değiştirilmesi; veya (ii) Müşterinin ticari faaliyetlerini yürütme yetkisinin kısmen veya 

tamamen kaldırılması veya kısıtlanması; veya (iii) Müşterinin sermayesini temsil eden 

hisselere, gelirlerine, malvarlığına kısmen veya tamamen el konulması, bunların 

kamulaştırılması, istimlak veya istimval edilmesi. 

 

8. TEMERRÜDÜN SONUÇLARI 

8.1 Kredinin Geri Çağırılması 

Genel Kredi Sözleşmesinin 4.1 no’lu Maddesi (Temerrüt/Borçlara Muacceliyet Verilmesi ve 

Takip Hükümleri) ve işbu Anlaşma Madde 7 (Temerrüt) hükmü kapsamında herhangi bir 

Temerrüt Halinin oluşması halinde Banka, Genel Kredi Sözleşmesi’nde yer alan haklarını 

kullanır. 

 

8.2 Gecikme Cezası 

Müşteri, herhangi bir Temerrüt Hali oluştuğu takdirde, temerrüdün doğduğu tarihten itibaren 

bunları Bankaya fiilen ödediği tarihlere kadar geçecek günler için işbu sözleşmede (Madde 

5 altında) belirtilen Gecikme Cezasını ödeyecektir. 

 

8.3 Yargı Giderleri, Avukatlık Ücreti ve Harçlar 

Müşteri, Finans Belgelerinden kaynaklanan borçların tahsili için icra takibi yapılması veya 

dava açılması halinde, Bankanın bu yolda yapacağı tüm masrafları ve ayrıca bunların 

mahkeme ve icra veznelerine yatırıldığı tarihlerden tahsillerine kadar geçecek süre için, işbu 

Anlaşmada gösterilen Gecikme Cezası üzerinden hesaplanacak cezaları/tutarları ve gider 

Vergilerini de ödemekle yükümlüdür. 

 

Müşteri, kanuni takibata başlanıldığı tarihte Kredi Tutarı, Gecikme Cezası, komisyon ve sair 

her türlü masraflarla birlikte tüm avukatlık ücretini ve bunlara ilişkin her türlü Vergi ve 
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harçları Bankaya ödeyecektir. 

 

8.4 Önce Rehne Başvurma Kuralından Feragat 

Müşteri, işbu Anlaşma tahtında teminat kabilinden rehin veya ipotek tesis edilmesinin, 

Bankanın rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yapacağı takiplerin yanında, hiçbir zaman 

kendileri aleyhine haciz veya iflas yolu ile icra takibi yapabilmesine mani olmayacağını ve 

bu kapsamda Bankadan rehnin kaldırılmasını talep edemeyeceği gibi haciz veya iflas yolu 

ile yapılan takibin iptali için yasal yollara başvurmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

  

8.5 Teminat Gösterme Yükümünden Muafiyet 

Müşteri, işbu Anlaşmaya konu Kredi tahtında veya Kredi ile ilgili bir ihtilaf sebebiyle 

Türkiye Cumhuriyeti veya başka bir yer devlet mahkemesinde kendisi aleyhine açılan dava 

ve takiplerde uğrayabileceği zararlarının karşılığı olarak ilgili hukuk düzeni tarafından 

kendisine Bankadan teminat göstermesi veya teminat mektubu ibraz etmelerini talep etme 

hakkının (Cautio Judicatum Solvi) bahşedilmiş olması halinde dahi, Bankadan teminat 

talebinde bulunmayacağını, kendisine karşı alınacak ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz 

kararları sebebiyle Bankanın teminat göstermekten vareste tutulmasını, bu kapsamda 

kendisine tanınmış bulunan haklardan feragat ettiğini, ancak buna rağmen ilgili yargı 

organlarında Bankadan teminat istenmesi halinde gösterilen teminat nedeni ile Banka 

tarafından ödenecek komisyonları ve bu kapsamda söz konusu teminatların gösterilmesi 

tahtında Bankadan yapılacak diğer tüm masrafları Bankaya ödeyeceğini gayri kabili rücu 

olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 

  

9. İHBARLAR 

İşbu Anlaşma kapsamında yapılacak tüm ihbar ve tebligatlar Genel Kredi Sözleşmesinin 5.3 

no’lu maddesine uygun olarak yapılacaktır.  

 

10. FERAGAT  

Bankanın Finans Belgeleri veya eklerindeki herhangi bir hakkını, imkânını veya yetkisini 

kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, bunlardan feragat edildiği anlamına gelmez veya 

herhangi bir hakkın, imkânın veya imtiyazın tek başına veya kısmi kullanılması, diğer 

herhangi bir hakkın, imkânın veya imtiyazın kullanılmasına engel teşkil etmez. 

 

11. HERHANGİ BİR HÜKMÜN GEÇERSİZLİĞİ 

Eğer işbu Anlaşmanın herhangi bir hükmü, herhangi bir yasa çerçevesinde geçersiz, yasalara 

aykırı veya uygulanamaz hale gelirse, diğer hükümlerin geçerliliği, yasalara uygunluğu ve 

uygulanabilirliği bu durumdan etkilenmez ve bu hükümler aynen uygulanmaya devam 

ederler. 

 

Bankanın uygun bulması halinde, bu şekilde geçersiz yasaya aykırı veya uygulanamaz hale 

gelen hüküm ise, böyle olmasaydı ne şekilde uygulanacak ve anlaşılacak idiyse o hale en 

yakın şekilde anlaşılacak ve eski durumuna göre en yakın sonucu doğuracak şekilde 

uygulanacaktır. 

 

12. KREDİ VEREN 

12.1 Dokümantasyon Sorumluluğu 

Banka aşağıda sayılan hususlardan sorumlu değildir: 

(i) Müşteri veya Finans Belgeleri ile ilgili herhangi başka bir kişi tarafından tedarik 

edilen herhangi bilginin (sözlü veya yazılı) veya herhangi bir bilgi raporunun 

yeterliliği, doğruluğu ve/veya eksiksizliği; ve 

(ii) Finans Belgelerinin veya Finans Belgeleri tahtında veya Finans Belgelerine 

ilişkin olarak akdedilen veya düzenlenen herhangi diğer sözleşme, düzenleme 

veya belgenin Kanun’a uygunluğu, geçerliliği, yürürlüğü, yeterliliği veya 

uygulanabilirliği. 
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12.2 Bankaca Yapılan Kredi Değerlendirmesi 

Banka: 

(i) Müşterinin mali şartları, durumu ve niteliğinden;  

(ii) Finans Belgelerinin veya Finans Belgeleri veya Teminat Dokümanları 

tahtında veya Finans Belgelerine veya Teminat Dokümanlarına ilişkin 

olarak akdedilen veya düzenlenen herhangi diğer sözleşme, düzenleme 

veya belgenin kanuna uygunluğu, geçerliliği, yürürlüğü, yeterliliği veya 

uygulanabilirliğinden; 

(iii) herhangi bir Finans Belgesi, Finans Belgeleri tahtında düzenlenen işlemler 

veya Finans Belgeleri tahtında veya Finans Belgelerine ilişkin olarak 

akdedilen veya düzenlenen herhangi diğer sözleşme, düzenleme veya belge 

ile ilgili herhangi bir bilgi raporunun ve Banka veya herhangi başka bir 

kişi tarafından sağlanan herhangi diğer bilginin yeterliliği, doğruluğu 

ve/veya eksiksizliğinden; ve 

üzerinde teminat tesis edilmiş olan malvarlığına dair herhangi bir kişinin hakkı veya 

mülkiyet hakkı veya üzerinde teminat tesis edilmiş olan malvarlığının herhangi bir 

kısmının değeri veya yeterliliği, Teminat Dokümanları tahtında tesis edilen herhangi 

bir teminatın önceliği veya üzerinde teminat tesis edilmiş olan malvarlığını etkileyen 

herhangi bir teminatın mevcudiyetinden, sorumlu olmayacaklardır.  

 

13. TAZMİNATLAR 

13.1 Genel Tazminat ve İhlal Masrafları 

Müşteri,  

(i) Herhangi bir Temerrüt Halinin oluşması, 

 

(ii) Anlaşma ve eklerinden doğan diğer borçlarını vadesi gelen tarihte 

ödeyememesi veya Anlaşmanın hükümlerine aykırı hareket etmesi  

sebebiyle, Bankanın zararlarını, ziyanlarını veya sorumluluklarını talepten sonra en geç 5 

(beş) İş Günü içerisinde tamamen ve eksiksiz olarak tazmin edecektir. 

 

Müşteri, Finans Belgeleri ya da Kredi işlemlerinden sağlanan yahut sağlanmış olan herhangi 

bir menfaatten dolayı, Banka veya Bankanın memurları, yöneticileri, çalışanları, acenteleri, 

danışmanları ve temsilcilerine yönelik olarak gerek münferiden ve gerek müştereken ve 

müteselsilen, ikame edilen veya bu sayılanların aleyhlerine yürütülen soruşturma, dava veya 

sair muamelelerden kaynaklanan (hukuki danışmanlık ücretleri ve masrafları da dahil ve 

fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) bu kişilerin zararlarını, kayıplarını, sorumluluklarını, 

ziyanlarını ve masraflarını bunların kast veya ağır kusurundan kaynaklanmamış olması 

koşulu ile kendisinden talep edilmesinden itibaren 5 (beş) İş Günü içerisinde tazmin 

edecektir. 

 

Bu nedenle, Müşteri, Bankanın işbu Madde 13.1 (Genel Tazminat ve İhlal Masrafları) 

tahtında yapacakları ilk talep üzerine derhal, nakden ve defaten protesto keşidesine, hüküm 

istihsaline ve yasal takibe geçilmesine gerek olmaksızın veya herhangi bir defi veya itiraz 

ileri sürmeksizin Bankaya ödeme yapmayı gayri kabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder. 

 

13.2 Para Cinsi Tazminatı 

Müşteri aleyhine herhangi bir talepte bulunmak veya delil ibrazı yahut herhangi bir hukuk 

veya tahkim yargılaması ile ilgili olarak bir ara karar veya karar elde etmek veya böyle 

bir kararı icra etmek, maksadıyla, ödenmesi gereken herhangi bir tutar ("Tutar") veya 

herhangi bir Tutara ilişkin mahkeme emri veya kararı, Tutarın ödeneceği para biriminden 

("İlk Para Birimi"), başka bir para birimine ("İkinci Para Birimi") çevrilmek zorunda 

kalınması halinde Müşteri, Bankanın, (a) söz konusu Tutarı İlk Para Biriminden İkinci 

Para Birimine çevirmek için kullanılan döviz kuru ve (b) Tutarın tahsil edildiği tarihte 

cari bulunan döviz kuru arasındaki farktan kaynaklanan tüm zarar ve ziyanını talepten 

itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde içerisinde nakden ve defaten, protesto keşidesine, 

hüküm istihsaline gerek olmaksızın veya herhangi bir defi veya itiraz ileri sürmeksizin 
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tazmin edecektir. 

14. YAPTIRIMLAR 

 

Banka, 

 

a. Türkiye ile Birleşmiş Milletler, ABD Yabancı Varlıkların Kontrol Ofisi (OFAC), 

Avrupa Birliği, Birleşik Krallık Finansal Yaptırımları Uygulama Ofisi, Dünya Bankası ve 

benzeri uluslararası kuruluşlar tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında olduğu 

değerlendirilen,    

b. Rüşvet, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin ilgili 

tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere aykırı olan, 

 

kredi taleplerini karşılamakla yükümlü değildir.  

 

 

İşbu Anlaşma toplam [14 (on dört)] madde ve [9 (dokuz)] adet ekten oluşup aşağıdaki tüzel 

kişilerin gerekli yetkiyi haiz imza yetkilileri tarafından [       ] tarihinde imza edilmiştir. 

 

Aşağıda imzası bulunan Müşteri, Anlaşmayı müzakere etmek suretiyle, menfaatlerine aykırı 

olabilecek düzenlemeleri ve sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini, kabul, beyan ve 

taahhüt eder. 

 

Anlaşma Tarihi  :    …../…../……..  

   

BANKA      : TÜRKİYE İHRACAT  

  KREDİ BANKASI A.Ş. 

İMZA      :  

 

 

 

 

MÜŞTERİ      :  

AD SOYAD / FİRMA UNVANI   :  

ADRES      :  

VERGİ DAİRESİ/VERGİ KİMLİK NO  :  

İMZA      :  
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EK 1    KATILIM FİNANS YATIRIM KREDİSİ TALEP FORMU 

 

 

 
 

 

:

:

       YURT İÇİ YURTDIŞI

:

KULLANILACAK KREDİ TUTARI :

:

:

:

:

:

:

:

IBAN:

:

KULLANILACAK KREDİYE AİT KOŞULLAR (Bu alan Şube personeli tarafından doldurulacaktır.)

:

:

:

EK:  ..... Adet proforma fatura sureti

Talep formu eki (birden çok satıcı için)

İhtiyacımız için Bankanız kanalıyla alacağımız mala, satıcısına ve kullanılacak fona ilişkin bilgiler yukarıdaki gibidir. Bankanızla akdettiğimiz Genel Kredi Sözleşmesi 

çerçevesinde Bankanız tarafından, işbu formdaki talebimiz kapsamında kredi kullandırılmasını, kullandırılan kredi tutarına, mutabık kaldığımız komisyon, kâr payı, 

vergi, resim, harç ve masrafların ilave edilmesi suretiyle hesabımızın borçlandırılmasını talep ve beyan ederiz. 

Kullandıracağınız fona konu malın alım satımına ilişkin belgeleri (satış sözleşmesi, fatura, irsaliye, tesellüm belgesi vb.) tam ve eksiksiz olarak  

....................tarihine kadar  Bankanıza teslim etmeyi, aksi halde  satış bedeli  kadar ifaya eklenen nitelikte cezai şartı, herhangi bir mahkeme kararına gerek 

kalmaksızın Bankanızın ilk talebinde nakden ve defaten Bankanıza ödemeyi kabul beyan ve taahhüt ederiz. 

ÖDEME TUTARI VE DÖVİZ CİNSİ

VADESİ/ TAKSİT SAYISI

İŞLEM KAR ORANI ( AYLIK ) 

PARA CİNSİ

KATILIM FİNANS YATIRIM KREDİSİ

 TALEP FORMU
Tarih:......./....../.......

KREDİ TALEBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

MÜŞTERİ NUMARASI

İHRACATÇI BİLGİLERİ

ADI-SOYADI / UNVANI

MÜŞTERİ 

KAŞE VE İMZASI

BEYANLAR

ADRESİ

SATICI ve ÖDEME BİLGİLERİ

TELEFON/FAKS

VERGİ DAİRESİ VE NO/ TC KİMLİK NO

ADI/UNVANI

HESAP BİLGİLERİ BANKA:                                                            ŞUBE:

MALIN CİNSİ

ÖDEME TARİHİ ve ŞEKLİ

TLF:                                                                    FAX:

E-POSTA ADRESİ / KEP ADRESİ 
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EK 2 SATIN ALMA TALİMAT FORMU VE SATIN ALMA TAAHHÜDÜ 

 

 

BÖLÜM I 

 

SATIN ALMA TALİMAT FORMU 

 

 

Gönderen: Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 

Muhatap: ………………………….. 

Tarih:  [ ] 

 

Sayın İlgililer, 

 

[  ] tarihli Genel Murabaha Anlaşmasına (“Anlaşma”) atıf yapıyoruz. (İşbu Satın Alma 

Talimatında farklı biçimde tanımlanmadığı müddetçe, Anlaşmada tanımlanan ifadeler, bu 

Talimat yazısında Anlaşmada tanımlandığı anlamlarında kullanılmaktadır.) 

 

1. Yukarıda atıf yapılan Anlaşma çerçevesinde, işbu yazımızın ekinde yer alan Bölüm 

II metnine ve usulüne uygun olarak düzenleyeceğiniz Satın Alma Taahhüdünü 

tarafımıza iletmeniz kayıt ve şartıyla; aşağıda detaylarını sunduğumuz Malları Satıcı 

firma ............................. ‘dan satın alacağımızı bildiririz.  

 
(a) Malların tanımı:  

(b) Malların menşei: 

(c) Malların miktarı:  

(d) Birim fiyat / Toplam Mal Bedeli: 

(e) Teslim şekli / Teslim yeri: 

(f) Teslim tarihi: 

(g) Garanti süresi: 

(h) Satıcı’ya ilişkin bilgiler: 

 

 
2. İşbu Talimat Yazımız ekinde yer alan Satın Alma Taahhüdünü imzalayarak, Malları 

Bankamızdan Anlaşma, Murabaha Sözleşmesi, Teklif Bildirimi ve Kabul Bildirimi 

hükümleri çerçevesinde satın alacağınızı taahhüt etmiş olacaksınız. 

  

  

  

Saygılarımızla,  

 

 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. adına 
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Ad :       Ad : 

Unvan :      Unvan : 

İmza :      İmza : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM II 

 

SATIN ALMA TAAHHÜDÜ 

 

Gönderen: …………………………… 

Muhatap : Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 

Tarih:  [ ] 

 

Sayın İlgililer, 

 

[  ] tarihli Genel Murabaha Anlaşmasına (“Anlaşma”) ve [  ] tarihli Satın Alma Talimatınıza 

atıf yapıyoruz. (İşbu Satın Alma Taahhüdünde farklı biçimde tanımlanmadığı müddetçe, 

Anlaşmada tanımlanan ifadeler, bu taahhüt yazısında Anlaşmada tanımlandığı 

anlamlarında kullanılmaktadır.) 

 

Satın Alma Talimatınızda detaylarını bildirmiş olduğunuz, aşağıda belirtilen Malları, 

Bankanızdan Anlaşma, Murabaha Sözleşmesi, Teklif Bildirimi ve Kabul Bildirimi 

hükümleri çerçevesinde satın alacağımızı taahhüt ederiz. 

 

(a) Malların tanımı:  

(b) Malların menşei: 

(c) Malların miktarı:  

(d) Birim fiyat / Toplam Mal Bedeli: 

(e) Teslim şekli / Teslim yeri: 

(f) Teslim tarihi: 

(g) Garanti süresi: 

(h) Satıcı’ya ilişkin bilgiler: 

 

Bankanızın işbu satın alma taahhüdümüz çerçevesinde Malları Satıcı’dan satın alacağını 

bildiğimizi ve kabul ettiğimizi belirtiriz. Şayet taahhüdümüze aykırı davranarak Malları 

Bankanızdan satın almaz isek Bankanızın zarar, ziyan ve diğer yükümlülüklerle karşı karşıya 

kalacağını ve bu nedenle Bankanızın maruz kalacağı söz konusu zarar, ziyan ve diğer 

yükümlülüklere ilişkin doğacak tüm zarar ve ziyanını Bankanıza ödeyerek Bankanızı tazmin 

edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.  

 

İşbu Satın Alma Taahhüdünü verdiğimiz tarihte, herhangi bir Temerrüt Hali bulunmadığını 

ve Anlaşma’da belirtilen her bir ön şartın/koşulun tamamlanmış olduğunu teyit ederiz.  

 

İşbu Satın Alma Taahhüdümüz gayri kabili rücu surette verilmiştir. 

 

Saygılarımızla,  
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……………………………. adına 

 

Ad :       Ad : 

Unvan :      Unvan : 

İmza :      İmza : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 3 TEKLİF BİLDİRİM FORMU 

 

 

Gönderen: Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 

Muhatap: ………………………….. 

Tarih:  [ ] 

 

Sayın İlgililer, 

 

[  ] tarihli Genel Murabaha Anlaşmasına (“Anlaşma”), [  ] tarihli Satın Alma Talimatına ve 

[  ] tarihli Satın Alma Taahhüdüne atıf yapıyoruz. (İşbu Teklif Bildiriminde farklı biçimde 

tanımlanmadığı müddetçe, Anlaşmada tanımlanan ifadeler, bu Teklif Bildirim yazısında 

Anlaşmada tanımlandığı anlamlarında kullanılmaktadır.) 

 

1. Satıcı firma ....................’dan satın aldığımız, detayları Satın Alma Talimatı ve Satın 

Alma Taahhüdünde belirtilen Malları aşağıdaki şart ve koşullarda şirketinize satmayı teklif 

ediyoruz: 

 

(a) Malların tanımı:  

(b) Malların menşei: 

(c) Malların miktarı:  

(d) Toplam Mal Bedeli: 

(e) Satıcı’ya ilişkin bilgiler: 

(f) Kâr Payı: 

(g) Kredi Tutarı: 

(h) Ödeme Planı: 

 

2. Bankamız, Malların mevcudiyeti ve niteliğine ilişkin olarak uygulamadan veya kanundan 

kaynaklanan herhangi bir garanti vermemektedir. Bankamızın Malların mevcut 

olmamasından veya Mallara ilişkin herhangi bir ayıp ve/veya kusurdan hiçbir koşul ve şart 

altında sorumlu olmayacağını belirtiriz.  

  

3. Bu teklifimize ilişkin usulüne uygun olarak düzenlenmiş Kabul Bildiriminizi derhal 

tarafımıza göndermenizi rica ederiz.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. adına 
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Ad :       Ad : 

Unvan :      Unvan : 

İmza :      İmza : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 4 KABUL BİLDİRİM FORMU 

 

 

Gönderen: ………………………………. 

Muhatap: Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 

Tarih:  [ ] 

 

Sayın İlgililer, 

 

[  ] tarihli Genel Murabaha Anlaşmasına (“Anlaşma”), [  ] tarihli Satın Alma Talimatına, [  

] tarihli Satın Alma Taahhüdüne ve [  ] tarihli Teklif Bildiriminize atıf yapıyoruz. (İşbu Kabul 

Bildiriminde farklı biçimde tanımlanmadığı müddetçe, Anlaşmada tanımlanan ifadeler, bu 

Kabul Bildirim yazısında Anlaşmada tanımlandığı anlamlarında kullanılmaktadır.) 

 

1. [  ] tarihli Teklif Bildiriminizde detayları belirtilen Malların tarafımıza satılmasına 

ilişkin teklifinizi ve Teklif Bildiriminde belirttiğiniz tüm şartları kabul ediyoruz ve bu 

Kabul Bildirimimiz ile Bankanızla, Teklif Bildiriminizde belirtilen şartlar çerçevesinde 

bir Murabaha Sözleşmesi akdettiğimizi beyan ediyoruz.   

 

2. İşbu Kabul Bildirimini verdiğimiz tarihte, herhangi bir Temerrüt Hali bulunmadığını ve 

Anlaşma’da belitartilen her bir ön şartın/koşulun tamamlanmış olduğunu teyit ederiz.  

 

3. Vekil olarak malın bulunmasından, seçiminden ve alınmasından sorumlu olarak malın 

mevcudiyetini ve niteliğini araştırır ve kontrol edeceğiz. Bu sorumlulukla mallara ilişkin 

herhangi bir ayıp ve/veya kusurdan Banka’nın sorumlu olmayacağını kabul ederiz. 

Banka malın mevcudiyetini araştırmak ve kontrol etmek haklarını haizdir 

 

4. İşbu Kabul Bildirimimiz gayri kabili rücu surette verilmiştir. 

 

Saygılarımızla,  

 

 

……………………………. adına 

 

Ad :       Ad : 

Unvan :      Unvan : 

İmza :      İmza : 
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EK 5 VEKÂLET FORMU 

VEKÂLET FORMU 
 
TARİH :  

GÖNDERİLEN   :  

İLGİLİ : 

GÖNDEREN   : TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. 

     GENEL MÜDÜRLÜK 

İLGİLİ  : 
 
Sayın Müşterimiz, 
 

……… tarihli müracaatınıza ve …. no.lu krediye konu aşağıda detayları belirtilen 

mal/hizmet alımı için sağlayacağımız finansman sebebiyle gerçekleştirilecek işlemlerde, 

Katılım Bankacılığı çalışma prensipleri gereği, tarafınızca tespit edilen ve alınmasına karar 

verilen mal/hizmeti, tarafınızca tespit edilen satıcıdan Katılım Bankacılığı prensiplerine 

uygun şekilde kredi kullandırmak amacıyla adımıza sipariş edip, satın alma ve teslim-

tesellüm gibi alım-satımın gereği olan işlemleri yapma konularında sizi vekil tayin ettik. 

 

Satıcının Adı/Ünvanı   : 

Mal/Malların Cinsi ve Miktarı  : 

Ödeme Tutarı/Mal Bedeli : 

Mal Teslim Tarihi   :  

 

Yurtdışından ithal edilecek mallara ilişkin işlemlerde işbu vekâlet, limit tahsisini takiben en 

geç mallar gümrük hattına gelene kadar; kredi kullandırımına uygun teminatların tesis 

edilmiş olması ve alınan malın Katılım Bankacılığı ilkeleri ve faaliyet konularına uygun 

olması halinde geçerlidir. 

 

Vekil, malın bulunması, seçimi, alınması, yükletilmesi, taşıtılması, teslimi ve sair mala 

ilişkin tüm hususlarda yetkilidir ve yetkisini mevzuat, ilke ve teamüllere aykırı olarak 

kullanmaktan sorumludur.  

 

Vekâlet ilişkisi sadece yukarıda zikredilen Mallar ve yine yukarıda zikredilen iş/işlemler ile 

sınırlıdır; asla başka ilişkilere teşmil edilemez. Yukarıda detayları yer alan ve ayrıca 

Bankamız yetkili personelince imzalanarak tarafınıza iletilen Satın Alma Talimat Formu 

içeriğinde de belirtilen işlemleri yapmakla sınırlı olmak üzere vekil tayin edildiniz. Malların 

satın alınmasına ilişkin işbu Vekâletname çerçevesinde işlem yapma yetkiniz Mal Bedeli ile 
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sınırlıdır.  

 

Siparişimizden önce mal sevk edilmemiş, hizmet alınmamış, fatura ve irsaliye 

düzenlenmemiş olmalıdır. 

 

İşbu Vekaletname …./…./……. tarihine kadar geçerlidir. Ancak Mal bedelinin Satıcı’ya 

ödenmesi ve Kredinin kullandırılması ile başkaca bir bildirime lüzum olmaksızın ve 

Vekaletname geçerlilik tarihinin dolması beklenmeksizin vekâlet ilişkisi kendiliğinden sona 

erer ve işbu Vekaletname geçersiz olur. Şüpheye mahal vermemek adına, Bankamız vekâlet 

ilişkisini dilediği zaman sonlandırma hakkına sahiptir. 

 

                                                                                                             Saygılarımızla, 
 

        TÜRKİYE İHRACAT    

        KREDİ BANKASI A.Ş. 
 
                                                                                                       GENEL MÜDÜRLÜK  
 
EK 6  SİPARİŞ FORMU 

 

 

SİPARİŞ FORMU 

 

TARİH :  

 

GÖNDERİLEN :(SATICI FİRMA) 

 

İLGİLİ : 

 

GÖNDEREN :TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. 

                            GENEL MÜDÜRLÜK 

 

İLGİLİ     : 

 

 

Katılım finans çalışma prensiplerine uygun olarak, evsafı aşağıda/ekli proforma faturada 

veya talep formunda belirtilen ve alım satım fiyatı Müşterimizle firmanız arasında 

belirlenen malı satmayı kabul etmeniz halinde ……….. bedelle, Katılım finansı 

prensiplerine uygun şekilde kredi kullandırmak amacıyla satın alıyoruz. Satış bedelinin 

döviz olarak belirlenmiş olması halinde ödeme, fiili ödeme tarihindeki bankamız döviz 

alış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası şeklinde yapılacaktır. 

Malın, fatura ve irsaliyesini Müşterimiz (İhracatçı firma ad ve unvanı) adına tanzim ederek, 

müşterimiz ile mutabık kaldığınız teslim koşullarına uygun olarak müşterimize teslim 

ediniz. 

 

Siparişimizden önce mal sevk edilmemiş, hizmet alınmamış, fatura ve irsaliye 

düzenlenmemiş olmalıdır. 
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                                                            Saygılarımızla, 

  

                                                                               TÜRKİYE İHRACAT KREDİ 

                                                                                           BANKASI A.Ş. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 7  YURT DIŞI TRANSFER TALİMAT FORMU 

 

YURT DIŞI TRANSFER TALİMATI 

       

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.           

……………………… Şubesi        

              

       

Gönderenin Adı-Adresi   

Alıcı Adı-

Adresi       

          

             

       

Ödeme Bilgileri 

             

Döviz Cinsi:        

Tutar:        

Kur Bilgisi (Var İse) :        

Pro. Fatura/Fatura No:        

Alıcı Bankasının Adı:        

Alıcı Bankasının SWIFT Kodu:         

Alıcı Hesap No:        

Muhabir Banka Adı/SWIFT Kodu:           

* Müşteri; mevcut ve ileride yürürlüğe girecek Ambargo kararları, OFAC düzenlemeleri, 

Birleşmiş Milletler Kararları, AB uygulamaları vb. sair ulusal ve uluslararası 

mevzuat/yaptırımlar ve ambargo düzenlemeleri kapsamında muhabir/aracı bankalar ve/veya 

lehtar banka tarafından şüpheli işlemler kapsamında transferin reddedilmesi, askıya alınması, 

durdurulması, geri çevrilmesi, işlem konusu tutarların geç ödenmesi, ödenmemesi, bloke 

edilmesi ve/ya bu tutarlarda geçici veya sürekli olarak el konulması hallerinde tüm bu 

sebeplerden dolayı bankanın herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını ve tüm bu 

hususlarda sorumluluğun kendisine ait olduğu kabul ve beyan eder. 

*Müşteri; vermiş olduğu bilgilerin yanlışlığından veya anlaşılır olmamasından kaynaklanan 

her türlü zararın ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu, transferlerin alıcı tarafından herhangi 

bir nedenle kabul edilmemesinden veya işlemin bankanın kusurundan kaynaklanmayan 
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nedenlerle zamanında yapılamamasından/ödenmemesinden bankanın sorumlu olmadığını, bu 

nedenlerle ilgili kişi veya kuruluşlar tarafından talep edilecek gecikme faizi ve ceza gibi 

işlemlerde ve/veya bu kişi ve kuruluşlar ile kendisi arasında çıkabilecek herhangi bir ihtilafta 

bankayı taraf olarak göstermeyeceğini ve bankanın zarara uğraması durumunda bu zararı ilk 

talep halinde nakden ve defaten gidereceğini kabul ve beyan eder. 

*Müşteri; bankanın dilediği zaman müşteriye herhangi bir açıklamada bulunmadan 

dolandırıcılığın, rüşvetin önlenmesi, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının 

önlenmesi ya da bu konulardaki ilgili mevzuata uyum kapsamında veyahut işlemin sebebi ve 

işleme konu bedelin kaynağı hakkında tatminkar bilgi edilinilmediği durumlarda para 

transferini gerçekleştirmeyeceğini kabul eder. 

       
Yukarıda detayları verilen bilgilerin doğruluğu tarafımdan/tarafımızdan teyit edilmektedir. 

Bu bilgiler doğrultusunda transferin yapılmasını rica ederim/ederiz.   

       

   

İmza-Kaşe-

Tarih   

       

       
       

EK 8  PROGRAM 

 

EK 9 ÖDEME PLANI  
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