
PROTOKOL
I- TARAFLAR

MADDE: 1- Büyükdere Cad. No: 129/1, Esentepe-Şişli / İstanbul adresinde mukim KUVEYT TÜRK 
KATILIM BANKASI A.Ş. ile Hürriyet Caddesi No:58/1 78100 Karabük / Merkez adresinde mukim 
KARABÜK TİCARET ve SANAYİ ODASI aşağıda belirtilen şartlarda anlaşmışlardır.

II- TANIMLAR

MADDE: 2- Protokolde yer alan;
BANKA : Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’yi
ODA : Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’m
ŞUBE : Kuveyt Türk Katılım Bankası Karabük Şubesi’ni
ÜYE : Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı üyelerden her birini ifade etmektedir.

III- AMAÇ VE KAPSAM

MADDE: 3- Bu protokolün amacı; ÜYELERE işbu Protokol kapsamında belirlenen özel koşullar ile 
nakdi ve gayrinakdi Ticari Kredi kullandırılmasına ve diğer bankacılık hizmetlerini uygun şartlarda 
sunmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

IV- KREDİ TALEBİ

MADDE: 4- ÜYELERİN bağlı bulundukları ODA’ya kredi taleplerini yazılı olarak iletmeleri üzerine, 
kredilendirilmesi istenen ÜYELER ODA’dan “Borcu Yoktur” yazısı alacak, ODA üyelik belgesi ve 
BANKA cari mevzuatınca belirlenen form ve evraklarla beraber kredi başvurusunda bulunmak üzere 
ilgili ŞUBE’ye yönlendirilecektir.
MADDE: 5- ODA tarafından ŞUBE’ye yönlendirilen ÜYE’nin kredi talebi ile ilgili olarak lehine kredi 
limiti tahsis edilmesi talep edilen ÜYE için BANKA’ca yapılacak istihbarat ve inceleme sonucunun 
olumlu bulunması ve BANKA cari mevzuat esasları kapsamında ÜYE lehine, kredi limiti tahsis 
edilmesine engel teşkil edecek herhangi bir husus bulunmaması halinde, ÜYE lehine BANKA tarafından 
belirlenecek olan kredi limitini aşmamak üzere uygun görülen tutarda ve koşullarda kredi 
kullandırılabilecektir. ÜYE lehine tahsis edilen kredi limitleri kapsamında kredi kullandıranı, BANKA 
cari mevzuat esasları kapsamında ve işbu Protokolün takip eden maddelerinde belirtilen koşullarda 
gerçekleştirilebilecektir. BANKA hiçbir gerekçe göstermeden ve herhangi bir zorunluluğu olmaksızın, 
kredi kullandırıp kullandırmama hakkına her zaman sahiptir.

V- KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI

MADDE: 6- Şube’ce kredilendirilmesi uygun görülen ÜYELER, BANKA’ca belirlenen şartlar 
dahilinde ve cari mevzuat esasları doğrultusunda, BANKA’nın tabi olduğu mevzuat ve çalışma 
prensipleri dahilinde, çiftçilerden ürün alan ÜYELER'e özel uygun oran ve koşullarda müstahsil kredisi 
imkanı da dahil olmak üzere kredi kullandırabileceklerdir.

MADDE: 7- BANKA’ca belirlenen şartlar çerçevesinde ve BANKA cari mevzuatı doğrultusunda, 
ŞUBE’ce kredilendirilmesi uygun görülen ÜYELERE Teminat Mektubu kredisi kullandırabilecektir.

MADDE: 8- Kredilerin vadesi, BANKA’ca belirlenen şartlar çerçevesinde ve BANKA cari mevzuatı 
ile piyasa koşulları doğrultusunda, ÜYELERİN talepleri de dikkate alınarak, BANKA’ca tek başına ve 
serbestçe belirl
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MADDE: 9 - EK HİZMETLER
KARABÜK TİCARET ve SANAYİ ODASI PAKETİ
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri için;

1- Business Plus şirket kartlarından herhangi bir aidat alınmayacaktır.
2- İlk verilecek 20 yaprak çek karnesinden ücret alınmayacaktır ( vergi hariç )
3- Tahsile alman ilk 30 çekten, çek tahsil ücreti alınmayacaktır,
4- İlk kredi kullanımında banka tarafından uygulanan güncel fiyatlardan 5 puan indirim 

sağlanacaktır,
5- Kiralık kasalarda depozito ücreti alınmayacaktır,
6- Kuveyt Türk’te; tüm müşterilerimizden; tahsis, internet ve mobil şubeden eft-havale ve 

hesap işletim ücreti alınmamaktadır.

*BANKA, hukuki ve mali mevzuattaki değişiklikler ile ülke ekonomisindeki gelişmelere göre piyasa koşullarını dikkate 
alarak yukarıdaki belirtilen oranları, indirim oranlarını ve kredi koşullarını değiştirmekte tamamen serbesttir.

VI- TEMİNAT
MADDE: 9- Kullandırılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere; banka mevzuatta yer alan ve 
aşağıda belirtilen teminat türlerinden istediğini talep etmekte serbesttir.
Üyelerin kredibilitesine göre, kefalet karşılığı, elektronik ürün senedi (ELÜS), KGF kefaleti, alacak 
temliki, ihracat alacak sigortası, gayrimenkul ipoteği, araç rehni, müşteri çeki, hesap rehni (TL, döviz, 
altın), menkul rehni gibi üyeye özel esnek teminat yapısı oluşturulabilir.
*BANKA yukarıda belirtilen kredi teminatlarının herhangi birisini ya da birkaçını veya kredinin niteliğine göre başkaca 
teminatları da ÜYELER’den talep etme hakkına sahiptir.

VII- DELİL ANLAŞMASI
MADDE: 10- Taraflar işbu protokol nedeniyle aralarında çıkacak her türlü anlaşmazlıkta, BANKA’nın 
ve demeğin her türlü kayıtlarının, defterlerinin; muhasebe, bilgisayar, microfılm, mikrofış, ses, görüntü 
ve sair kayıtlarının ve belgelerinin esas alınacağını, bunların (teyit edilmiş olsun veya olmasın) kesin 
delil teşkil ettiğini, bunlardaki kayıtlara herhangi bir nedenle itiraz etmeyeceklerini ve bunların içeriğini 
ve doğruluğunu Kabul ettiklerini; BANKA'ya karşı tüm haklarından peşinen feragat ettiklerini Kabul, 
beyan ve taahhüt ederler.

VIII- ADRES ANLAŞMASI
MADDE: 11- Bu Protokolün 1. Maddesinde belirtilen adresler tarafların yasal ikametgahı olarak kabul 
edilecek ve bu Protokolün uygulanması ile ilgili olarak taraflar her türlü tebligatı bu adreslere 
yapacaklardır. Adres değişiklikleri değişiklik tarihinden en az 30 gün (Otuzgün) önce karşı tarafa noter 
kanalıyla yazılı olarak bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

IX- YETKİLİ MAHKEME
MADDE: 12- Bu Protokolün uygulanmasından doğan her türlü uyuşmazlıklar için İstanbul ve Karabük 
Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu taraflar kabul ederler.

X- GENEL HÜKÜMLER
MADDE: 13- İşbu sözleşme 1 yıl (Biryıl) süre ile geçerli olacaktır. Taraflar bu Protokolü yürürlük
süresi içinde ve 7 gün (Yedi gün) öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek suretiyle her zaman 
tek taraflı feshedilebilir.
İşbu sözleşmeyle tanına yetkiler hariç olmak üzere, bu sözleşmede yapılacak değişiklikler yazılı olarak 
yapılmadıkça ve taraflar birlikte imzalamadıkça geçerli olmayacaktır.
Taraflar işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini karşı tarafın yazılı onayını almadan 
üçüncü şahıslara devir ve temlik etmeyeceğini Kabul, beyan ve taahhüt eder
Taraflar sözleşme süresince sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden sonra dahi, 
birbirlerinden elde edecekleri hiçbir gizli bilgiyi üçüncü şahıs ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt 
eder. İşbu Protokol l)/03/2020 tarihinde iki nüsha olarak imzalanmış ve imza tarihi itibariyle yürürlüğe 
girmiştir.
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