REHİN SÖZLEŞMESİ / PLEDGE AGREEMENT
TARAFLAR (PARTIES) :
Banka / Bank

: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Kuveyt Türk Participation Bank Inc.)

Rehin Veren / Pledgor : ___________________________________
Lehine Rehin Verilen Borçlu(lar) / Debtor(s) In Favor of Whom Pledge Is Given :
1)_____________________________________________________
2)_____________________________________________________
3)_____________________________________________________
İşbu sözleşme, Taraflar arasında akdedilmiş başta genel
kredi sözleşmesi (GKS) olmak üzere, bilcümle kredi
sözleşmelerinin (bundan sonra kısaca “Kredi
Sözleşmesi” olarak anılacaktır) eki ve ayrılmaz parçası
hükmünde olup, bu sözleşmede hüküm bulunmaması
halinde Kredi Sözleşmesinde yer alan hükümlerin geçerli
ve bağlayıcı olacağını taraflar gayrikabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt ederler.

This agreement is an annex to and integral part of all the
loan agreements (hereinafter to be referred to as briefly
the "Loan Agreement"), which have been concluded
between the Parties, especially the general loan
agreement (GLA), and the parties irrevocably accept,
declare and undertake that the provisions in the Loan
Agreement will be valid and binding if there is no provision
in this agreement.

AMAÇ:
İşbu sözleşme, Bankanın Rehin Verene ve/veya Lehine
Rehin Verilen Borçlulara (bundan sonra birlikte ve ayrı
ayrı kısaca “Rehin Veren” veya “Rehin Veren/Borçlu”
olarak anılacaktır) kullandırdığı krediler ve bu çerçevede
imzalanan kredi sözleşmeleri nedeniyle Bankaya karşı
doğmuş ve bundan sonra doğacak kredi veya Kanun
gereği kredi sayılan işlemlerden (bundan sonra kısaca
“kredi” olarak anılacaktır) kaynaklanan borçlarının
(henüz muaccel olmasa dahi tüm borç ve risklerinin)
teminatını teşkil etmek üzere, Rehin Verenin Ek’te
belirtilen hesaplarının ve bu hesaplardaki, para, kıymetli
maden ile bunlara ilişkin kâr payları ve sair hak ve
alacaklarının rehin edilmesi amacıyla akdedilmiştir.
ŞARTLAR:
1) Rehin Veren/Borçlu kendilerinin ve/veya Kredi
Sözleşmesinde borçlu/müşteri olarak veya sair sıfatlarla
imzası bulunan kişilerin Bankaya karşı doğmuş ve
doğacak olan tüm borçlarının teminatlarından birisi
olarak; Ek’te yazılı bulunan ve Banka nezdindeki ve/veya
diğer bankalar nezdindeki mevcut ve ileride açılacak
hesaplarını ve bu hesaplarda gerek fiziki ve gerekse
elektronik kayıt olarak bulunan para, kıymetli maden, hak
ve alacaklarını, kâr payları ve sair getirileri (bundan
sonra birlikte ve ayrı ayrı kısaca “merhun” olarak
anılacaklardır) ile anılan kıymetli madenlerin paraya
çevrilmesiyle elde edilecek veya bu hesaplara yatmış

PURPOSE:
This agreement has been concluded for the pledge of the
Pledgor's accounts specified in the Annex and its money,
precious metal and related profit shares and other rights
and receivables in these accounts in order to constitute the
guarantee of the loans provided by the Bank to Pledgor
and/or Debtor(s) In Favor of Whom Pledge Is Given
(hereinafter referred to as “Pledgor” or “Pledgor/Debtor”
together and separately) and the guarantee of debts (all
debts and risks even if they have not yet been due)
payable and that will become payable to the Bank later as
a result of loans and the transactions considered as loan
by law (hereinafter briefly referred to as "loan").
CONDITIONS:
1) As one of the guarantees of all debts payable or to
become payable to the bank by themselves and/or the
people who signed the loan agreement in the capacity of
debtor/customer or in other capacities, the Pledgor/Debtor
has pledged their current and future accounts with the
Bank and/or other banks which are specified in the Annex
and the money, precious metals, rights and receivables,
profit shares and other returns that exist in these accounts
both physically and electronically (hereinafter briefly
referred to as "pledged asset" together and separately.) as
well as all of the cash to be obtained by converting the
mentioned precious metals into money or deposited and/to
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ve/veya yatırılacak nakitlerin tamamı ile kâr paylarını ve
sair getirilerini, bu hesaplara tevdi edeceği poliçeleri,
çekleri, bonoları ve bunların tahsilinde bedellerini
(nakitleri doğrudan alacağa mahsup edebilme yetkisi ile)
Banka lehine rehnetmiş, Banka da rehni kabul etmiştir.
2) Rehin Veren/Borçlu, gerek kendisinin ve gerekse
yukarıda borçlu olarak zikredilen kişilerle, Kredi
Sözleşmesinde borçlu/müşteri olarak veya sair sıfatlarla
imzası bulunan kişilerin Bankaya olan kredi borçlarının
tamamı ödenmeden Ek’te yazılı rehinli hesaplarda hiçbir
tasarruf hak ve yetkisi olmadığını; Bankanın da bu
hesaplar üzerinde takas, mahsup, virman ve
bozdurma/çevirme yetkileri bulunduğunu; Bankanın
kredi alacaklarını tahsil için, işbu rehinli hesaplardaki
meblağların dilediği kısmını (altın veya gümüş veya
platin veya sair kıymetli madenleri paraya <döviz veya
TL>; dövizleri ise herhangi bir başka döviz ya da TL’ye
çevirip) alacaklarına mahsup edebileceğini, takas
edebileceğini ya da bu amaçla Banka ya da borçlu
hesaplarına havale, virman ve sair yollarla
aktarabileceğini, bu sözleşmenin aynı zamanda
Bankaya bu işlemleri yapması için verilmiş bir gayrikabili
rücu talimat niteliğinde olduğunu kabul eder.
Bozdurma/Çevirme işlemlerinde Bankanın cari alış satış
kurlarının uygulanacağı ve arbitraj nedeniyle oluşacak
farkın Bankaya aidiyeti hususunda taraflar dönülemez
biçimde mutabıktırlar.
İşbu maddede yazılı bozdurma/çevirme ve mahsup
yetkisi ile işlemleri, tarafların serbest iradeleriyle
kararlaştırılmış olup, taraflar konuya ilişkin her türlü talep,
defi, itiraz ve sair haklarından peşinen feragat
etmişlerdir.
Hesaplardan, Bankanın onayı ile zaman zaman merhun
çekilip, yatırılsa ya da alım-satım işlemleri yapılsa bu
durum rehnin geçerliliğini etkilemez ve Bankanın rehin
hakkını haleldar etmez. Bu cümleden olarak işbu madde,
Rehin Veren/Borçlunun hesaplarından yapacağı
işlemlere Bankanın peşinen muvafakati anlamında olup;
Banka bu muvafakatini her zaman ve hiçbir neden
göstermeksizin iptal edebilir. Bu durumlar rehnin
geçerliliğini etkilemez ve Bankanın rehin hakkını haleldar
etmez.
3) Rehin Veren/Borçlu, merhun üzerindeki hak sahipliği
ile rehni tevsik eden bilcümle evrakı Bankaya devir ve
teslim edecektir. İşbu rehin sözleşmesinin Rehin Verenin
merhun üzerinde mülkiyet (tasarruf) hakkını kazandığı
andan itibaren geçerli olarak hüküm ve sonuçlarını
doğuracağını Taraflar kabul, beyan ve taahhüt
etmişlerdir. Bu nedenle merhunun mülkiyetinin henüz
Rehin Veren adına intikal etmediği durumlar bakımından
işbu sözleşme, merhunun Rehin Verenin tasarrufuna

be deposited in these accounts and profit shares an other
returns and the policies, checks, bonds to be deposited in
these accounts and their costs in collecting them (with the
authority to deduct the cash directly from the receivables)
in favor of the Bank and the Bank has accepted the pledge.
2) Pledgor/Debtor, agrees that neither itself nor the people
mentioned above as the debtor and the people who signed
the loan agreement in the capacity of debtor/customer or
in other capacities have any right and power of disposition
on the pledged accounts specified in the Annex without
paying all of their loan debts to the Bank; that the Bank
also has the power of offset, set-off, internal transfer and
cashing/converting on these accounts; that the Bank may
offset any part of the amounts in these pledged accounts
(by converting gold or silver or platinum or other precious
metals into money <foreign currency or TL>; and
converting foreign currency to any other foreign currency
or TL) against its receivables in order to collect its loan
receivables, or may set off them or that it may, for this
purpose, transfer them Bank or debit accounts by
remittance, internal transfer and other means and that this
agreement is also an irrevocable order given to the Bank
to carry out these transactions. The parties irrevocably
agree that Bank's current buying and selling rates will be
applied in cashing/converting transactions and that the
difference arising from arbitrage will belong to the Bank.
The power and transactions of cashing/converting and
offset specified in this article have been agreed upon by
the free will of the parties and the parties have waived any
claims, defense, objection and other rights related to the
subject in advance.
Even if the pledged asset is withdrawn from and deposited
to the accounts from time to time with the approval of the
Bank or if purchase-sales transactions are performed, this
does not affect the validity of the pledge and does not
prejudice the Bank’s right of pledge. As of this sentence,
this article means the Bank's prior consent to the
transactions with the Accounts of the Pledgor/Debtor; the
Bank can cancel this consent at any time and without any
reason. These situations do not affect the validity of the
pledge and does not prejudice the Bank’s right of pledge.
3) The Pledgor/Debtor will transfer and deliver the Bank all
the documents that prove the ownership of right on the
pledged asset as well as the pledge. The Parties agree,
declare and undertake that this pledge agreement will be
effective and will have results as soon as the Pledgor
obtains the right of ownership (disposition) on the pledged
asset. For this reason, this agreement has been concluded
in accordance with the condition that the pledged asset is
transferred for the disposition by Pledgor for the cases
where the ownership of the pledged asset has not yet been
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intikali şartına bağlı olarak akdedilmiş olup; şartın
tahakkukunu müteakip başkaca bir işleme veya belgeye
lüzum olmaksızın kendiliğinden kurulmuş ve yürürlüğe
girmiş olur. İşbu Sözleşmenin bu andan önce veya sonra
akdedilmiş/imzalanmış olmasının herhangi bir öneminin
olmadığını ve buna sonuç bağlanmayacağını; konuya
ilişkin bilcümle talep ve haklarından peşinen feragat
ettiklerini Taraflar kabul, beyan ve taahhüt ederler. Rehin
Veren, merhunun tasarrufunu elde ettiği an
gecikmeksizin hak sahipliğini gösteren tüm belgeleri
Bankaya teslim ve tevdii etmeye mecbur olup; aksi halde
doğacak zararlardan münhasıran sorumlu olacağını
kabul ve taahhüt eder.
4) Rehin Veren/Borçlu, Ek’te yazılı hesaplar üzerinde
resen (veya kendisine sağlanan elektronik rehin tesis
imkânlarını kullanarak veya tek taraflı müracaatı ile)
rehin tesis edebilmesi için Bankayı dönülemez biçimde
yetkilendirmiştir. Banka tek başına ilgili hesaplar
üzerinde işlemler yapmaya ve bu hususta teyit almaya
yetkilidir.
5) Banka, merhunu dilediği borçlara karşılık paraya
çevirmeye ve/veya mahsuba yetkili olup, Rehin
Veren/Borçlu, Bankanın bu yetkisini ve hakkını peşinen
kabul etmiştir. Rehnin paraya çevrilmesi ile ilgili
masraflar Rehin Veren/Borçluya aittir.
6)
Alacak
miktarının
tespitinde
Bankanın
muhasebesinin, defter ve sair kayıtlarının esas
alınacağını; bunların HMK m.193 anlamında kesin delil
olacağını Rehin Veren/Borçlu peşinen gayrikabili rücu
kabul ve taahhüt eder.
7) Rehnin süresi; Rehin Veren/Borçlunun, Bankaya olan
borçlarının tamamen sona ermesine veya Bankanın
yazılı talep ve beyanı ile merhun üzerindeki rehnin
fekkine kadardır.
8) Taraflar, Kredi Sözleşmesinde yer alan veya Banka
nezdindeki sair adreslerinin tebligat adresleri olduğunu;
adres değişikliğinin yazılı olarak diğer tarafa
bildirilmemesi halinde bu adreslere yapılacak tebligatın
geçerli olduğunu, gayrikabili rücu kabul, beyan ve
taahhüt ederler.
9) İşbu sözleşmenin kurulması, uygulaması ve tescil
işlemleri ile rehin fekki için gerekli tüm komisyon, vergi
ve masraflar Rehin Veren/Borçluya aittir. Banka hiçbir
mecburiyeti bulunmamak ve bu yüzden hiçbir şekilde
sorumluluk altına girmemekle beraber, dilerse merhunun
değerini korumak için uygun göreceği bütün tedbirleri
almaya ve yapılan masrafları Rehin Veren’in hesabına
borç kaydetmeye yetkilidir.
10) İşbu Rehin Sözleşmesi, tarafların karşılıklı ve serbest
rızaları ile yukarıdaki şartlarla akdedilmiş olup,
doğabilecek ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan veya

transferred to the Pledgor; and it is established and enters
into force without the need for any other process or
document after the realization of the condition. The Parties
accept, declare and undertake that it is of no importance
that this Agreement is concluded/signed before or after
that moment and that no result will be attributed to it, and
that they waive all their claims and rights in advance
regarding the matter. The Pledgor is obliged to deliver and
hand over to the Bank all documents showing the right
ownership without delay as soon as the pledged asset is
at its disposal; otherwise, it accepts and undertakes that it
will be responsible exclusively for damages to be incurred.
4) The Pledgor/Debtor irrevocably authorizes the Bank to
establish a pledge on the accounts specified in the Annex
(or using the electronic pledge establishment opportunities
provided to it or with a unilateral application). The Bank is
authorized to perform transactions on the relevant
accounts alone and to receive confirmation on this matter.
5) The Bank is authorized to convert into money and/or
offset the pledged asset in return for any debt and the
Pledgor/Debtor accepts this authority and right of the Bank
in advance. The costs of converting the pledge into money
belong to the Pledgor/Debtor.
6) The Pledgor/Debtor irrevocably accepts and undertakes
in advance that Bank's accounting, books and other
records will be based for the determination of the amount
of receivables and that they will be definite evidence in the
sense of article 193 of Code of Civil Procedure.
7) The duration of the pledge is up to the total termination
of the Pledgor’s/Debtor's debts to the bank or up to the
release of the pledge on the pledged asset with Bank's
written request and statement.
8) The Parties irrevocably accept, declare and undertake
that the addresses included in the Loan Agreement or
other addresses at the Bank are the notification addresses
and notifications to these addresses shall be valid in case
the change of address is not notified to the other party in
writing.
9) Establishment, implementation and registration
procedures of this agreement and all the commissions,
taxes and expenses required for the release of pledge
belong to the Pledgor/Debtor. The Bank is entitled to take
all the measures it deems appropriate to preserve the
value of the pledged property, and to debit the costs
incurred to Pledgor's account, although it has no obligation
and therefore no responsibility whatsoever.
10) This pledge agreement has been concluded with the
mutual and free consent of the parties under the above
conditions and parties agree that İstanbul (Çağlayan or
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Anadolu) Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisi Anatolian) Courts and Enforcement Offices are competent
taraflarca kabul edilmiştir.
in disputes that may arise.
EK-1 / Annex-1 : Rehin konusu hesaplara ve merhuna ilişkin bilgiler. / Information on the accounts subject to pledge
and the pledged asset.
EK 1 / Annex 1
REHNEDİLEN HESAP ve MERHUN BİLGİLERİ
INFORMATION ON PLEDGED ACCOUNT AND PLEDGED ASSET
MÜŞTERİ NUMARASI /
CUSTOMER NUMBER
EK NO / ANNEX NO

BANKA / BANK

REHİN VEREN / PLEDGOR
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