GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE MADDE İLAVESİNE DAİR EK SÖZLEŞME
(SUPPLEMENTARY AGREEMENT FOR THE GENERAL LOAN AGREEMENT)
İşbu ek sözleşme, taraflar arasındaki Genel Kredi
Sözleşmesi (GKS)’ne KREDİNİN ALTERNATİF DAĞITIM
KANALLARI ÜZERİNDEN KULLANDIRILMASI (ONLİNE
FİNANS) başlıklı bir ek madde (hüküm) ilavesi amacıyla
tanzim ve imza edilmiş olup; anılan GKS’nin eki ve ayrılmaz
parçası niteliğindedir. Taraflar, anılan GKS’nin diğer bütün
hükümleriyle birlikte aşağıdaki ek maddenin de kendileri için
aynen geçerli ve bağlayıcı olduğunu gayrikabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt ederler.
EK MADDE: KREDİNİN ALTERNATİF DAĞITIM
KANALLARI ÜZERİNDEN KULLANDIRILMASI (ONLİNE
FİNANS)
İşbu Ek Sözleşme ile taraflar, Müşterinin Bankanın tahsis
ettiği kredi limitleri dahilinde ve Banka tarafından tayin
edilecek kredi kullandırım şartlarının eksiksiz ve zamanında
yerine getirilmiş olması şartıyla Müşteri’nin, nakdi ya da
gayrinakdi kredi müracaatlarını Banka’nın sunduğu online
(bilgisayar/internet/mobil
bankacılık,
SeninBankan
platformu ve/veya sair adlar altında mevcut ya da
oluşturulacak) sistemler ve diğer Alternatif Dağıtım Kanalları
(ADK) üzerinden yapabileceği, yapılacak bu müracaatların
yine Bankanın münhasıran tayin edeceği şartlarla anılan
online sistemler ve Alternatif Dağıtım Kanalları üzerinden
değerlendirilerek sonuçlandırılması ve bu yolla kredi
kullandırılması hususlarında karşılıklı olarak anlaşmışlardır.
Buna göre;
1-Banka, online sistemler ve ADK üzerinden Müşteri’nin
işlem yapabilmesini sağlayacak ve onayladığı her
sözleşme, belge ve işlem bakımından Müşteri imzası olarak
kabul edilecek olan müşteri numarası, şifre, parola, gizli
kelime ve/veya token gibi güvenlik öğelerini Müşteri’ye ya
da yetkili temsilcisi/vekiline teslim edecektir. Müşteri bu şifre
ile yapılan bütün iş ve işlemlerin kendisi tarafından yapılmış
sayılacağını, şifreyi ilgisiz kişilerle paylaşmayacağını, şayet
şifre rızası dışında elinden çıkarsa Banka’yı derhâl
bilgilendireceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt
eder.
2-Müşteri, bu ek madde çerçevesinde yararlanacağı
hizmetlerin; akdedilecek sözleşmelerin; kendisine tanınan
hak ve limitler dâhilinde gerçekleştireceği bütün işlemlerin
sistem gereği imzası karşılığı olmadan yapılacağını ve bu
işlemlerin ancak Banka nezdindeki kayıtlarla ispat
edileceğini bildiğini ve bu nedenle Banka nezdinde tutulan
bu kayıtların/belgelerin/delillerin Hukuk Muhakemeleri
Kanunu m.193 icabı kesin delil olacağını gayrikabili rücu
kabul eder.
3-Müşteri, GKS ve tahsis edilen limitler tahtında zaman
zaman kredi kullanmak istediğinde, anılan kredi
müracaatlarını Bankanın sunduğu online sistemler ve diğer
ADK üzerinden ileteceğini ve işbu sistemler üzerinden
ileteceği müracaatı sonrasında Bankanın talep edeceği
sözleşmeler ile sair belgeler dışında kâğıt ortamında

This supplementary agreement has been executed and signed
to add an article captioned Making Loan Available for
Drawdown Through Alternative Distribution Channels
(Online Financing) in the General Loan Agreement (“GKS”)
and is integral part of the GKS. The parties irrevocably agree,
represent and undertake that the additional article given below
is as binding as all the other articles of the GKS for them.
ADDITIONAL ARTICLE: MAKING LOAN AVAILABLE FOR
DRAWDOWN THROUGH ALTERNATIVE DISTRIBUTION
CHANNELS (ONLINE FINANCING)
The parties agree by this Additional Agreement that subject to
the loan limits allocated by the Bank to the Customer and on
the condition that the Client performs the loan drawdown
conditions to be set by the Bank in full and on time, the
Customer will be entitled to apply for a cash or non-cash loan
through an online system (computer, Internet, mobile banking,
the SeninBankan (Your Bank) platform and/or other systems
existing in the present or to be provided in the future) and other
Alternative Distribution Channels (ADC), that such
applications will be assessed and finalized by the Bank on the
said online systems and ADC subject to the conditions to be
set exclusively by the Bank, and that such loan will be made
available for drawdown through the said systems.
Therefore:
1-The Bank will enable the Customer to perform transactions
on the online systems and ADC and deliver the Customer or
his authorized representative/proxy a security item such as
customer number, user’s name, password, secret word or
token which will be considered the Customer’s signature for
each agreement, document and transaction approved by the
Customer. The Customer irrevocably agrees, represents and
undertakes that all transactions made using that security item
will be considered performed by him, not to disclose the
security item to irrelevant persons, and to notify the Bank
promptly if his security item gets known by others without his
consent.
2- The Customer irrevocably agrees that all services he might
receive, all agreements he might execute and all transactions
he might perform subject to the rights and limits granted and
allocated to him under this additional article will be received,
executed and performed without his signature due to nature of
this system, that such transactions can only be proven by the
records kept by the Bank, and that the said
records/documents/evidence kept by the Bank will be
considered final evidence as defined in Section 193 of the Civil
Procedures Law.
3- The Customer irrevocably agrees, represents and
undertakes that if and when he intends to borrow a loan
subject to the GKS and the limits allocated to him, he will send
an application for such loan to the Bank through such online
system or ADC, that after sending such application, no paper
document will be issued apart from the agreements and other
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herhangi bir işlem yapılmayacağını, bütün müracaat,
bilgilendirme ve onay işlemlerinin ilgili sistem üzerinden
yürütülüp tamamlanacağını bildiğini gayrikabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
4-Müşteri bu Ek Madde kapsamındaki işlemler dolayısıyla
sunulan geri ödeme planlarını/taksit tablolarını, gayrinakdi
finansmanlarda ilgili belgelerini (teminat mektubu, garanti,
kontrgaranti, akreditif metinleri gibi) de sistem üzerinden
kabul edip, onaylayacağını ve böylece doğacak bütün borç
ve yükümlülüklerini online sistemler ve ADK üzerinden
onaylanan geri ödeme planındaki vade ve meblağlara
uygun olarak ödeyeceğini/ifa edeceğini gayrikabili rücu
kabul, beyan ve taahhüt eder.
5-Müşteri, kullanacağı krediler için mevzuat ya da sözleşme
uyarınca herhangi bir bilgilendirmede bulunulması
gerekirse, bu bilgilendirmelerin de ait olduğu kanal
aracılığıyla yapılacağını; ayrıca kâğıt ortamında
bilgilendirme yapılmasına lüzum olmadığını gayrikabili rücu
kabul, beyan ve taahhüt eder.
6-Müşteri, Bankanın sebebi ne olursa olsun, kredi konusu
belgelerin kâğıt ortamında ıslak imzalı olarak da talep
edilebileceğini; şayet böyle bir talep olursa bunu da yerine
getireceğini kabul ve taahhüt eder.
Bu şekilde kullandırılacak olan kredilerle ilgili diğer
hususlarda, yukarıda zikredilen Genel Kredi Sözleşmesinin
sair tüm hükümleri ile talep formunda yer alan kayıtlar
geçerlidir

documents to be required by the Bank, and that all such
applications, information and approvals will be processed and
completed on the relevant system.
4- The Customer irrevocably agrees, represents and
undertakes to accept and approve the repayment schedules/
installment schedules and non-cash loan documents (i.e. letter
of guarantee, guarantee, counter-guarantee, letter of credit) to
be presented to him under this additional article through such
online system, and to repay his debts and liabilities arising
from such loan in accordance with the due dates and amounts
approved through such online system or ADC.
5- The Customer irrevocably agrees, represents and
undertakes that if any information must be sent to him under a
law, regulation or agreement with regard to any loan he
borrows hereunder, it will be sent through the relevant online
system, and that no paper document containing such
information will be sent to him.
6- The Customer agrees and undertakes that the Bank
demand him to wet-sign any paper document concerning such
loan due to any reason whatsoever, and to meet such
demand.
All other matters concerning such loans will be subject to the
conditions specified in the above mentioned General Loan
Agreement and to the details stated in the relevant application
form.

BANKA / BANK

MÜŞTERİ / CUSTOMER

(kaşe+imza)
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