GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU
GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ’NİN (KISACA
“GBS”) ÖNEMLİ MADDELERİNE İLİŞKİN AŞAĞIDA
GENEL/ÖZET
BİLGİLER
VERİLMEKTEDİR.
GBS’NİN MADDELERİ AYNEN/HARFİYEN VE
TAMAMEN AŞAĞIDA YER ALMAMAKTADIR.
MADDELERİN BİRE BİR AYNILARI VE TAMAMI
HAKKINDA, KATILIM BANKASI’NIN www.
ziraatkatilim.com.tr ADRESİ İLE ŞUBELERDEN
TEMİN EDİLEBİLECEK OLAN GBS’DEN AYRINTILI
BİLGİ EDİNİLEBİLECEKTİR.
1. GBS, MÜŞTERİ’NİN ALEYHİNE OLABİLECEK
GENEL İŞLEM ŞARTLARI İÇERMEKTEDİR.

GBS, Katılım Bankası tarafından tek taraflı olarak hazırlanmış,
Müşteri’nin aleyhine olabilecek “Genel İşlem Şartları” içeren
tek tip ve mevzuat gereği çerçeve sözleşmesi niteliğindedir.
Genel İşlem Şartları, ileride çok sayıdaki benzer
sözleşmelerde kullanmak amacıyla düzenleyenin önceden,
tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşmelerde
yer alan hükümlerdir. Genel İşlem Şartları karşı tarafın
menfaatine aykırı hükümler içerebilir. Türk Borçlar
Kanunu (TBK) hükümlerine göre Genel İşlem Şartları’nın
sözleşmenin kapsamına girmesi, sözleşmenin yapılması
sırasında düzenleyenin karşı tarafa, bu koşulların varlığı
hakkında açıkça bilgi verip, bunların içeriğini öğrenme
imkânı sağlamasına ve karşı tarafın da bu koşulları kabul
etmesine bağlıdır.

2. MÜŞTERİ’NİN HUKUKİ VE MALİ AÇIDAN GBS’Yİ
UZMANLARA İNCELETMESİ HATIRLATILMIŞTIR.

GBS’nin avukat, hukuk danışmanı, bankacı, mali müşavir
gibi uzmanlara inceletilmesinden sonra imzalanması hususu
hatırlatılmıştır.

3. İŞBU GBS BİLGİLENDİRME FORMU,
MÜŞTERİ’NİN
BİLGİLENDİRİLDİĞİNİ
TEYİT
ETMEKTEDİR.

Katılım Bankacılığı hakkında Müşteri’ye şifahi bilgiler
verilmekle birlikte, GBS’nin güncel örneğine Katılım Bankası
şubelerinden, www.ziraatkatilim.com.tr internet adresi
aracılığı ve sair surette bilgi talep etmesi halinde Müşteri
aydınlatılacaktır.
Bir belgenin Katılım Bankası’nı yükümlülük altına sokabilmesi
için Katılım Bankası’nın ilan edilmiş son imza sirkülerine
veya usulüne uygun düzenlenmiş vekâletnamede yer alan
kişilerin imzalarını içermesi gerekir. Katılım Bankası’nın
yetkili imzaları ve yetkilerinin sınırları hakkında Katılım
Bankası’nın www.ziraatkatilim.com.tr adresi ile 0850 220
50 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezi’nden ve şubelerden
bilgi alınabilir.
Müşteri’nin işbu Bilgilendirme Formu ve GBS’yi dikkatlice
okuması ve incelemesi, değiştirilmesi istenilen hükümler

bulunması halinde bunları, GBS’nin imza tarihinden evvel
yazılı olarak Katılım Bankası’na bildirmesi gerekmektedir.

4. GBS, BANKACILIK MEVZUATI GEREĞİ
ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNDEDİR.
GBS, “Katılım Fonu”nun kabulü, nakdi ve kaydi ödeme olmak
üzere her türlü ödeme, tahsilat, fon transferi, muhabirlik,
saklama hizmetleri ile müşterilerin parasal yükümlülüklerine
ilişkin olarak Bankacılık Mevzuatı gereği düzenlenmesi
zorunlu bir çerçeve sözleşmesidir.
GBS, Müşteri’nin Katılım Bankası nezdinde birden fazla ve
farklı türde hesapları bulunması hâlinde kural olarak tüm
hesaplar için de geçerlidir.

5. HİZMETLER VE ÜRÜNLER, ULUSAL VE
ULUSLARARASI
MEVZUAT,
SÖZLEŞME
VE
UYGULAMALARA
UYGUN
OLARAK
KULLANILMALIDIR.

Müşteri, Sözleşme konusu hizmetleri/ürünleri/işlemleri
gerçekleştirirken; Aklama Suçuna İlişkin Ulusal ve Uluslararası
Mevzuat/Sözleşme, Terörün Finansmanına İlişkin Ulusal ve
Uluslararası Mevzuat/Sözleşme, Yolsuzlukla Mücadeleye
İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat/Sözleşme hükümleri
(bu mevzuat hükümlerine http://www.masak.gov.tr web
adresinden de ulaşılabilir) başta olmak üzere istisnasız her
türlü mevzuat hükümlerine, yine Mali Suçları Araştırma
Kurulu (MASAK), Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi/The
Office of Foreign Assets Control (OFAC) ve diğer ülkelerin
benzer kurum ve kuruluşların ilke, karar ve uygulamalarına
uygun hareket etmek durumundadır. Herhangi bir aykırılık
durumunda veya Katılım Bankası’nın aykırılık bulunduğuna
dair makul kanaate ulaşması durumunda Katılım Bankası;
Müşteri işlemlerini ve hizmetleri durdurabilir, yerine
getirmeyebilir, reddedebilir, tüm ilişkileri sonlandırabilir,
GBS’yi feshedebilir.
Müşteri başkası hesabına işlem gerçekleştirmesi halinde
bunu ilgili mevzuat gereği Katılım Bankası’na bildirmek
zorundadır.
Diğer ülkeler tarafından yapılan düzenlemelerin Müşteri’yi
etkilemesi olasıdır. Örneğin; Amerika Birleşik Devletleri
(“ABD”) tarafından çıkarılmış bulunan Yabancı Hesaplar
Vergi Uyumu Yasası/Foreing Accounts Tax Compliance Act
(“FATCA”), ABD ilişkili müşterileri etkilemektedir. Müşteri;
FATCA başta olmak üzere diğer ülkelerin düzenlemelerine
uyum kapsamında Katılım Bankası’nın gerekli bilgileri
Türkiye Cumhuriyeti yasal otoriteleri ve/veya ilgili ülkelerin
yasal otoriteleri ile paylaşılabilmesini kabul etmektedir.
Gerek yukarıdaki hususların ayrıntıları gerek diğer bir kısım
hususlara ilişkin düzenleme ve ayrıntıları hakkında GBS’in
“SÖZLEŞMENİN KONUSU, KAPSAMI VE UYGULANMASI”
başlıklı 2. maddesi incelenmek sureti ile bilgi edinilebilir.
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6. MÜŞTERİ, KATILIM BANKASI’NIN İSTEDİĞİ
BİLGİ/BELGELERİ VERMEYİ, VERDİĞİ BİLGİ/
BELGELERİN DOĞRULUĞUNU VE BİLGİ/
BELGELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİ BİLDİRMEYİ
KABUL ETMEKTEDİR.

Müşteri, ulusal ve uluslararası mevzuat, sözleşme ve sair
düzenleme ve uygulamalar çerçevesinde kendisinden talep
edebilecek bilgileri ve belgeleri Katılım Bankası’na verecektir.
Müşteri, Müşteri Bilgi Formu’nda yer alanlar başta olmak
üzere Katılım Bankası’na vermiş olduğu tüm bilgilerinin
ve belgelerin doğru/gerçek, orijinal, güncel ve eksiksiz
olduğunu, bu beyanlarına güvenilerek ve dayanılarak işlem
yapılabileceğini, bu bilgi ve belgelerde değişiklik olması
hâlinde bunu Katılım Bankası’na derhal bildirmeyi kabul
etmektedir.
Katılım Bankası Müşteri’nin mevcut bilgilerine/belgelerine
dayalı yapacağı işlemler nedeni ile sorumluluk kabul
etmediği gibi, bilgilerin/belgelerin yanlış, eksik, eski, sahte,
hatalı ve sair olmasından dolayı Katılım Bankası’nın uğradığı
zararlar Müşteri’ye aittir.
Gerek yukarıdaki hususların ayrıntıları gerek diğer bir kısım
hususlara ilişkin düzenleme ve ayrıntıları hakkında GBS’nin
“SÖZLEŞMENİN KONUSU, KAPSAMI VE UYGULANMASI”
başlıklı 2. maddesi incelenmek sureti ile bilgi edinilebilir.

7. GBS, MEVCUT İŞLEMLER VE GELECEKTE
YAPILACAK İŞLEMLERİ DE KAPSAMAKTADIR.

GBS, Müşteri’nin Katılım Bankası’ndan gerçekleştirebileceği
işlemleri içermektedir. Katılım Bankası’nın GBS’de yer alan
tüm hizmetleri sunduğu, mutlaka sunacağı ve sürekli devam
ettireceği anlamına gelmemektedir. GBS imzalanmış ve
teminatlar alınmış olsa dahi Katılım Bankası’nın işlemlerin bir
kısmını sürekli veya geçici olarak durdurması, iptal etmesi,
değiştirmesi mümkündür.

8. İŞLEMLERDE KATILIM BANKASI’NIN NİTELİĞİ
İLE BANKA DÜZENLEME VE UYGULAMALARI
NAZARIDİKKATE ALINIR.

Mevzuatta emredici ve GBS’de açık ve özel hüküm olmaması
halinde Katılım Bankası’nın iç mevzuat hükümleri, bunlarda
da hüküm bulunmaması halinde ise ilgili Katılım Bankacılık
teamülleri uygulanır. GBS’nin yorumlanmasında Katılım
Bankası’nın Katılım Bankası olma niteliği nazarıdikkate alınır.

9. ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİ GEREĞİ KATILIM
FONLARININ NİTELİĞİ, ESAS VE USULLERİNE,
SİGORTALANMASI, ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI
VE SAİR HUSUSLAR HAKKINDA GBS’DE HÜKÜMLER
BULUNMAKTADIR.

Özel Cari Hesap ve Katılma Hesabı birlikte katılım fonu
olarak ifade edilir.
Özel cari hesap, istenildiğinde kısmen veya tamamen her an
geri çekilebilme özelliği taşıyan karşılığında hesap sahibine
herhangi bir getiri ödenmeyen ve herhangi bir nam altında
önceden belirlenmiş bir getiri garantisi verilmeyen fonların
oluşturduğu hesaplardır.

Özel cari hesabın (TL, yabancı para, kıymetli maden ve sair)
açılması, kullanılması, işlem usul ve esasları gibi hususlar
genel olarak GBS’nin “ÖZEL CARİ HESAPLAR” başlıklı 4.
maddesi ve devamında düzenlenmiş olup ayrıntılar hakkında
söz konusu madde düzenlemeleri incelenmek sureti ile bilgi
edinilebilir.
Katılma Hesabı, yatırılan fonların Katılım Bankası tarafından
kullandırılmasından doğacak kâr veya zarara katılma
sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden
belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanın
aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen hesaplardır.
Müşteri’nin talep hakkı ve Katılım Bankası’nın ödeme
yükümlülüğü; vade sonunda geçerli birim hesap değeri
kadardır. Katılma Hesap sahiplerine, Bankacılık Mevzuatı’nda
belirlenen esas ve usuller dışında, başka bir ad altında Katılım
Bankası tarafından diğer bir menfaat sağlanamaz. Katılım
Bankası, Katılma Hesabı limitini, kâr ve zarar oranlarını
mevzuat hükümlerine uymak kaydı ile tek taraflı olarak
belirleyebilir ve değiştirebilir. Yazılı olarak önceden ihbar
edilmediği takdirde, vade otomatikman vade bitimini takip
eden günden başlamak üzere aynı süre ile uzar. Katılma
Hesabı’ndan vadeden önce para çekilmesi talebinin Katılım
Bankası tarafından kabul edilmesi halinde bu hesaba hiçbir
kâr payı ödemesi yapılmaz.
Katılma Hesabı’nın (TL, yabancı para, kıymetli maden ve sair)
açılması, kullanılması, işlem usul ve esasları gibi hususlar
genel olarak GBS’nin “KATILMA HESAPLARI” başlıklı 5.
maddesi ve devamında düzenlenmiş olup ayrıntılar hakkında
söz konusu madde düzenlemeleri incelenmek sureti ile bilgi
edinilebilir.
Mevzuatta belirtilen nitelikteki ve miktardaki gerçek kişilere
ait katılım fonları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na tâbidir.
Hangi fonların sigortaya tâbi olduğu, hangi miktara kadar
sigortaya tâbi olduğu ve sair hususlar GBS’nin “KATILIM
FONLARININ SİGORTALANMASI” başlıklı 6. maddesinde
düzenlenmiş olup ayrıntılar hakkında söz konusu madde
düzenlemeleri incelenmek sureti ile bilgi edinilebilir.
Her türlü katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin
en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden
başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrar
ve TMSF’ye gelir kaydedilir. Zamanaşımına uğrama hâlinde
yapılacak uygulamalar GBS’nin “KATILIM FONLARININ,
EMANET VE ALACAKLARIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI”
başlıklı 7. maddesinde düzenlenmiş olup ayrıntılar hakkında
söz konusu madde düzenlemeleri incelenmek sureti ile bilgi
edinilebilir.

10. ORTAK MÜŞTERİ HESAPLARINA İLİŞKİN
DÜZENLEMELER YER ALMAKTADIR.

Ortak müşterilerin hesaplarından yapılacak işlemlerin hangi
hükümlere tâbi olduğu, ortak müşterilerin hesap üzerindeki
hak ve pay oranları, ortak hesaptan işlem yapabilme
(tasarruf) yetkisi/esası, borçlardan müteselsilen sorumlu
olunduğu ve sair hususlara ilişkin düzenlemeler GBS’nin
“ORTAK MÜŞTERİ HESAPLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER”
başlıklı 8. maddesinde düzenlenmiş olup ayrıntılar hakkında
söz konusu madde düzenlemeleri incelenmek sureti ile bilgi
edinilebilir.
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11. DÖVİZ VEYA KIYMETLİ MADENE İLİŞKİN
İŞLEMLERDE, KATILIM BANKASI’NIN İŞLEM
ANINDAKİ DÖVİZ ALIŞ/SATIŞ KURLARI VEYA
KIYMETLİ MADEN ALIŞ/SATIŞ FİYATLARI
UYGULANIR.
Konuya ilişkin düzenlemeler GBS’nin “YABANCI PARALAR
VE KIYMETLİ MADEN ÜZERİNDEN AÇILAN HESAPLAR VE
YABANCI PARA ALIM VE SATIMI” başlıklı 9. maddesi başta
olmak üzere ilgili diğer maddelerinde düzenlenmiş olup
ayrıntılar hakkında söz konusu maddelerin düzenlemeleri
incelenmek sureti ile bilgi edinilebilir.

12. ELEKTRONİK BANKACILIK VE ALTERNATİF
DAĞITIM
KANALLARI
(ADK)
YOLUYLA
YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN RİSKLER
MÜŞTERİ’YE AİTTİR.

Katılım Bankası’nın sunduğu veya ileride sunacağı ADK
ve elektronik bankacılığı (internet, PC, WAP, SMS, MMS,
GPRS, Wi-Fi, cep telefonu, telefon bankacılığı, cihaza özel
uygulamalar, ATM, BTM, kiosk, sair kablolu veya kablosuz
cihaz, sair sistemler aracılığı ile) işlemleri yüksek derecede
bilgi güvenliğini gerektirmektedir. Güvenlik kurallarına tüm
yönleri ile uyulmaması hâlinde kötü niyetli kişilerin suistimal
olaylarına açık bir bankacılık hizmetidir.
Müşteri’nin elektronik bankacılık hizmetlerinden azami
ölçüde güvenle yararlanabilmesi için gerekli tüm tedbirleri
alması gerekir. Donanım ve yazılımların güvenli olması, şifre
ve sair bilgilerin çok iyi korunması, bunların başka kimselere
teslim edilmemesi, başkalarının elde edebileceği şekilde
kullanmaması gerekir.
Elektronik Bankacılık ve Alternatif Dağıtım Kanalları yoluyla
yapılacak işlemlerin olası riskleri, doğabilecek zararların
Müşteri tarafından üstlenildiği, bu işlemlerin gerçekleştirme
usul ve esasları ve sair hususlara ilişkin düzenlemeler GBS’nin
“ELEKTRONİK BANKACILIK VE ALTERNATİF DAĞITIM
KANALLARI (ADK) YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLER”
başlıklı 11. maddesinde düzenlenmiş olup ayrıntılar hakkında
söz konusu madde düzenlemeleri incelenmek sureti ile bilgi
edinilebilir.

13. GBS, PARA ÇEKME VE PARA TRANSFERLERİNE
İLİŞKİN KURALLAR İÇERMEKTEDİR.

Katılım fonu sahibine (Müşteri’ye) ödenmesi gereken tutarı
geri alma haklarının kural olarak (rehin, hapis, devir, temlik,
takas, vade, ihbar, tedbir, haciz ve sair yasal ve sözleşmesel
durumlar/yükümlülükler hariç) sınırlandırılamayacağı, 5411
sayılı Bankacılık Kanunu’nun 60. maddesi hükümleri saklı
kalmak kaydıyla; Müşteri’nin katılım fonundaki mevcudunu
kendisi veya usulünce yetkilendirdiği bir başkası/vekili
aracılığıyla çekebileceği yahut kendisinin ya da bir başkasının
Türkiye’de veya yurt dışında kurulu bir başka banka
nezdindeki hesabına aktarabileceği, Katılım Bankası’nın
fatura ve sair düzenli ödemelerle ilgili olarak kuruluşlarla
yapmış olduğu protokollerin sona erebileceği bu durumda
Katılım Bankası aracılığıyla fatura ve sair düzenli ödemelerin
yapılamayacağı, yapılabilecek işlemlerin hangi usul ve
esaslara göre yapılabileceği, işlemlere ait sorumlulukların
Müşteri tarafından üstlendiği ve sair hususlara ilişkin
düzenlemeler GBS’nin “HESAPTAN PARA ÇEKİLMESİ VE
PARA TRANSFERLERİ (HAVALE, EFT, ULUSLARARASI FON

TRANSFERİ VE MESAJLAŞMA ÜCRETİ, OTOMATİK ÖDEME,
VİRMAN VE SAİR) İLE MÜŞTERİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN
ORTAK HÜKÜMLER” başlıklı 12. maddesinde düzenlenmiş
olup ayrıntılar hakkında söz konusu madde düzenlemeleri
incelenmek sureti ile bilgi edinilebilir.

14. GBS, KASA KİRALANMASI VE KİRALIK
KASA KULLANIMINA İLİŞKİN KURALLAR
İÇERMEKTEDİR.

Konuya ilişkin düzenlemeler GBS’nin “KİRALIK KASA”
başlıklı 13. maddesinde düzenlenmiş olup ayrıntılar hakkında
söz konusu maddelerin düzenlemeleri incelenmek sureti ile
bilgi edinilebilir.

15. İLETİŞİM ARAÇLARI İLE VERİLEN
TALİMATLARA DAYALI İŞLEMLERDEN MÜŞTERİ
SORUMLUDUR.

Müşteri’nin Katılım Bankası’na iletişim araçları (faks,
e-posta, mesaj gibi) ile göndereceği talimatlar uyarınca
işlem yapılabilecektir. İletişim araçları ile gönderilen
talimatlara dayalı işlem yapılabilme usul ve esasları, bu
işlemlerin bağlayıcılığı, sorumluluklar ve sair hususlara
ilişkin düzenlemeler GBS’nin “İLETİŞİM ARAÇLARININ
KULLANIMI VE DOĞRULAMA” başlıklı 14. maddesinde
düzenlenmiş olup ayrıntılar hakkında söz konusu madde
düzenlemeleri incelenmek sureti ile bilgi edinilebilir.

16. KATILIM BANKASI’NIN REHİN, TAKAS,
MAHSUP, VİRMAN HAKKI BULUNMAKTADIR.

Müşteri’nin Katılım Bankası’nın merkezi ile tüm şubeleri
nezdinde açılmış ve açılacak her türlü hesap bakiyeleri ve
doğmuş ve doğacak her türlü alacağı, Katılım Bankası’nda
bulunan veya herhangi bir zaman ve şekilde bulunabilecek
olan bütün senetler ve emtiayı temsil eden belgeler,
konşimentolar, hisse senetleri ve tahviller ile diğer kıymetli
evrak, mal ve eşyaları Müşteri’nin gerek Sözleşme gereği
(hesap işletim ücreti, komisyon, masraf, ücret, vergi,
harç, fon, tazminat, cezai şart ve sair) gerek Katılım
Bankası’ndan kullandığı ve kullanacağı krediler nedeni ile
Katılım Bankası’na karşı doğmuş ve doğacak tüm borçları
ve riskleri için Katılım Bankası lehine rehinlidir. Bu varlıklar
üzerinde Katılım Bankası’nın ayrıca hapis, takas, mahsup
ve virman yetkisi bulunmaktadır. Müşteri’nin hesaplardan
zaman zaman işlem yapması rehnin geçerliliğini etkilemez
ve Katılım Bankası’na sürekli aynı şekilde işlem yapma
yükümlülüğü getirmez.
Konuya ilişkin ayrıntılı düzenlemeler GBS’nin “REHİN, HAPİS,
TAKAS, MAHSUP, VİRMAN HAKLARININ KULLANILMASI”
başlıklı 15. maddesinde düzenlenmiş olup ayrıntılar
hakkında söz konusu madde düzenlemeleri incelenmek
sureti ile bilgi edinilebilir.

17.
GBS;
MUACCELİYET,
TEMERRÜT,
GBS’NİN SONA ERMESİ VE FESHE İLİŞKİN
DÜZENLEMELER İÇERMEKTEDİR.

Muacceliyet ve temerrüde ilişkin düzenlemeler GBS’nin
“MUACCELİYET, TEMERRÜT VE BORÇLARIN ÖDENMESİ”
başlıklı 16. maddesinde; GBS’nin sona erme ve fesih
şartları ise GBS’nin “SÖZLEŞMENİN SONA ERME VE
FESİH ŞARTLARI” başlıklı 20. maddesinde düzenlenmiş
olup ayrıntılar hakkında söz konusu madde düzenlemeleri
incelenmek sureti ile bilgi edinilebilir.
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18. MÜŞTERİ’NİN ÜRÜN VE HİZMETLER NEDENİ
İLE KATILIM BANKASI’NA ÖDEMESİ GEREKEN
PARASAL
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(ÜCRET,
KOMİSYON, MASRAF VE SAİR FER’ÎLER)
BULUNMAKTADIR.

GBS kapsamında Müşteri’ye sunulan ürün ve hizmetler (özel
cari hesap, katılma hesabı, para çekme, para transferleri ve
bunlarla sınırlı olmaksızın diğer bilcümle ürün, hizmet ve
işlemler) ile ilgili Müşteri’den ücret talep edilmektedir.
Talep edilen ücretler ile tutarları, Sözleşme’nin ayrılmaz
parçası niteliğindeki Ücret Bilgilendirme Formu’nda yer
almaktadır. Müşteri, Ücret Bilgilendirme Formu’nda yer
alan ücretleri Katılım Bankası’na ödemeyi kabul etmektedir.
Ürün ve hizmetler ile işlemlerden alınacak ücretler, Katılım
Bankası tarafından ilgili mevzuatta ve Ücret Bilgilendirme
Formu’nda yer alan değişiklik esasına uygun olarak
değiştirilebilir/artırılabilir.
Parasal yükümlülüklere ilişkin düzenlemeler GBS’nin
“ÜCRET, KOMİSYON, KÂR PAYI, MASRAF VE DİĞER
YÜKÜMLÜLÜKLER” başlıklı 17. maddesinde düzenlenmiş
olup ayrıntılar hakkında söz konusu madde düzenlemeleri
incelenmek sureti ile bilgi edinilebilir. Ücretlere ilişkin
bilgiler hakkında ise Ücretlendirme Formu incelenmek
sureti ile bilgi edinilebilir.

19. KATILIM BANKASI’NIN ÜRÜN VE HİZMET
ŞARTLARINI BELİRLEME YETKİSİ			
BULUNMAKTADIR.

Katılım Bankası’nın tek taraflı yetkileri GBS’de ayrıntılı
olarak düzenlenmiştir.

20. KATILIM BANKASI’NIN SES VE GÖRÜNTÜ
KAYDI ALMA YETKİSİ BULUNMAKTADIR.
Katılım Bankası, işlemlerin ve Müşteri güvenliği için Müşteri
ile yapılan görüşmeleri her türlü ses ve görüntü kayıt sistemi
ile tespit/kayıt edilebilir. Bu hususta Müşteri’ye ayrıca bir
hatırlatmada bulunmaya gerek bulunmamaktadır. Katılım
Bankası gerek gördüğü diğer türlü tedbiri de alabilir.

21.
KATILIM
BANKASI,
KUSURUNDAN
KAYNAKLANMAYAN ZARARLARDAN SORUMLU
DEĞİLDİR.

Katılım Bankası, katılım fonu sahibine ödenmesi gereken
tutarı geri alma haklarını; rehin, hapis hakkı, devir Katılım
Bankası tarafından sunulan hizmetlerin, internet sunucusu,
telefon hatları, Müşteri’nin bilgisayar donanımı/yazılımı
gibi Katılım Bankası’nın dışındaki nedenlerle veya Katılım
Bankası’na kusur isnat edilemeyecek teknik arıza ve
benzeri sebeplerle verilememesinden veya gecikerek
verilmesinden ve sonuçlarından Katılım Bankası sorumlu
değildir.
Müşteri tarafından Katılım Bankası’na verilen kambiyo
senetleri ve sair kıymetli evrakın geçerlilik şartları, süre ve
vadeleri ve sair konularda Katılım Bankası’nın bunları kontrol
ve sair bir işlem yapma sorumluluğu bulunmamaktadır.
Eksiklik, sahtelik, tahrifat ve sair konulara ilişkin sorumluluk
Müşteri’ye aittir.

22. KATILIM BANKASI’NIN KAYITLARI KESİN
DELİLDİR.

GBS nedeni ile doğacak uyuşmazlıklarda, Katılım Bankası
sisteminde oluşan; muhasebe kayıtları ile ses ve görüntü
kayıtları, belgeler, mikrofilm, mikrofiş ve sair Katılım
Bankası’nın tüm kayıtları Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.
193 gereği kesin delil kabul edilmiştir.

23. GBS YUKARIDAKİ ŞARTLAR DIŞINDA DA
GENEL İŞLEM ŞARTLARI HÜKÜMLERİ		
TAŞIMAKTADIR.
GBS’de yer alan Genel İşlem Şartları hükümleri
yukarıdakilerle sınırlı olmayıp GBS içerisinde başka Genel
İşlem Şartları hükümleri de bulunmaktadır.

AŞAĞIDA 5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE
KREDİ KARTLARI YASASI GEREĞİNCE KART
HAMİLLERİNE VERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER
BULUNMAKTADIR.
24. Müşteri’nin sorumluluğu, kartın zilyetliğine geçtiği
andan itibaren başlar.
25. Kartın arkasında yer alan imza hanesi, Müşteri
tarafından imzalanmalıdır.
26. Müşteri, kartı ve kartın kullanılması için gerekli şifre
bilgilerini güvenli bir şekilde korumak ve bu bilgilerin
başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri
almakla yükümlüdür. Bunların kaybolması, çalınması
hâlinde veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi
bir işlemi öğrenmesi durumunda Katılım Bankası’nın
0850 220 50 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezi’ne
derhal bildirim yapmak zorundadır.
27. Müşteri’nin yapacağı kayıp ve çalıntı bildiriminden
önceki 24 saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı
kullanımdan doğan zararlardan 150 TL ile sınırlı olmak
üzere sorumludur. Belirtilen tutar ile ilgili yasal mevzuatın
değişmesi hâlinde, söz konusu değişiklikler uygulanır.
Hukuka aykırı kullanımın, Müşteri’nin ağır ihmaline veya
kastına dayanması veya bildirimin yapılmaması hâllerinde
bu sınır uygulanmaz.
28. Müşteri’nin, 5464 sayılı kanunda belirtilen
tutardaki sorumluluğunu sigortalatması mümkündür.
Sigorta işlemlerini yaptırmak için Katılım Bankası’nın
0850 220 50 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezi’ni
araması gerekmektedir.
29. Yurt dışında yabancı para cinsinden yapılan nakit
çekme ve alışveriş işlemleri için Katılım Bankası’ndan
alınan otorizasyon aşamasında işlem tutarı kartlı sistem
kuruluşlarının dönüşüm kurları kullanılarak ABD Doları’na
çevrilir. ABD Doları’nın TL’ye çevrilmesindeki kur
değişiminden doğabilecek farkın giderilmesi amacıyla
Katılım Bankası’nın döviz satış kuruna %2 marj uygulanır.
30. Müşteri, Katılım Bankası’nın yurt içinde veya yurt dışında
yaptığı/yapacağı ikili veya ortak her türlü anlaşma ve yurtiçi
ortak ATM paylaşımı kapsamında diğer banka ATM’lerinden
banka kartı ile Katılım Bankası’nca belirlenecek tutarda
ve/veya oranda nakit çekimlerinde, her işlem için ……….
TL ve % ………. işlem ücretini, bakiye sorma işlemlerinde
ise ………. TL işlem ücretini ve bu ücretlere ilave edilecek
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ni kabul eder. Katılım
Bankası tarafından süreklilik arz etmeyen anlık işlem ve
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hizmetlerden ücret tahsil edilmeden önce, Müşteri’nin
onayının alınması hâlinde yukarıda belirtilen ücretlerden
farklı olarak Müşteri’nin onayladığı ücretler uygulanır.
31. Kart kullanımı hakkında, Katılım Bankası’nın
0850 220 50 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezi’nden ve
www.ziraatkatilim.com.tr adresinden bilgi alınabilir.
32. Sözleşmede belirtilen ücret, komisyon ve masraflar,
Müşteri’nin hesabına borç kaydedilir.
33. Müşteri’nin adres ve iletişim bilgilerinde meydana
gelen değişiklikleri on beş gün içinde Katılım Bankası’na
bildirmesi gerekmektedir.

34. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak
üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel
verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini
belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“KVKK”) hususunda Ziraat Katılım Bankası Anonim
Şirketi (“Ziraat Katılım Bankası”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla
Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı
10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.
34.1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Toplama Yöntemi ve
Hukuki Sebebi
Ziraat Katılım Bankası, sizlere ait kimlik, iletişim, özgeçmiş,
hukuki işlem, müşteri işlem, lokasyon, kamera görüntüleri, risk
yönetimi bilgisi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar,
demografik bilgiler, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi bilgilerinizi;
Bankamızla hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu
ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal
mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler,
ATM, mobil bankacılık, elektronik posta, başvuru formları araçları
üzerinden, Bankamız ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları
aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik
olarak ve KVKK’nın 5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda
açıkça öngörülmesi, KVKK’nın 5/2(c) maddesinde belirtilen
sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK’nın
5/2(ç) maddesinde belirtilen Bankamızın hukuki yükümlülüğünü
yerine getirmesi, KVKK’nın 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili
kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, KVKK’nın
5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması
veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 5/2(f)
maddesi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için
veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;
• Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu,
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında
Kanun, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri,
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında
Kanun gibi Bankamızın tâbi olduğu mevzuattan doğan
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş., Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine ve Maliye
Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, T.C. Merkez Bankası, Türkiye
Bankalar Birliği, Hazine Müsteşarlığı gibi resmî, idari merciler
tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama
yükümlülüklerine uyulması;
• Bankacılık faaliyetlerinin Banka prosedürleri ve/veya ilgili
mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini;
• Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi
ifa edilmesinin sağlanması;
• Tâbi olduğumuz mevzuatlar uyarınca müşterimizi tanımamız

konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için
kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere mesleğiniz,
gelir durumunuz, Bankamızda işlem yapma amacınız gibi
bilgilerinizin kaydedilmesi;
• Talep etmeniz halinde sizlere Otomatik Geçiş Sistemi (OGS)
ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS)’nden yararlanmanızı sağlamak
için maskelenmiş bir şekilde kredi kartı numaranız, araç
plakası ve ruhsat sahiplik belgesi başta olmak üzere kimlik ve
iletişim gibi bilgilerin elde edilmesi;
• Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin
sizlere daha iyi hizmet verebilmek için Bildirim Yönetim
Sistemi’mizde kayıt altında tutulması;
• Elektronik (Uluslararası Fon Transferi ve mesajlaşma ücreti,
internet / mobil bankacılık, Genel Müdürlük Birimleri, Şubeler,
kiosklar, ATM’ler, internet şubesi, görüntülü işlem merkezi,
çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla vs.)
veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve
belgelerin düzenlenmesi;
• Acente sıfatıyla sizlere sunulabileceğimiz ürün ve hizmetlerde
kullanılması;
• İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve
icrası;
• Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası;
• Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması;
• Destek
hizmetleri
ile
yükümlülüklerinin,
müşteri
memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin,
• Sosyal Medya üzerinden yapılan talep ve şikayetlerinizin
değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi;
• Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin
planlanması ve icrası;
• Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve
gerçekleştirilmesi;
• Bankamızın yurt içi, yurt dışı şube ve iştirakleriyle yürüttüğü
işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;
• Bankamızın taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi;
• Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik
planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası;
• Güvenlik
sebebiyle
ve
kanundan
kaynaklanan
yükümlülüklerimiz kapsamında Bankamıza ait ATM ve
şubelerde kamera görüntülerinin kaydedilmesi;
amaçlarıyla işlenmekte ve paylaşılmaktadır.
Ayrıca, müşterimiz olmasanız dahi, bankacılık mevzuatına göre
bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için
dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi,
raporlanabilmesi, kontrol edilmesi amacıyla Bankamızca kişisel
verileriniz işlenebilmektedir.
Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve bu sayılanların, yönetim kurulu
üyesi veya genel müdür oldukları veya bunların ya da bir tüzel
kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak
kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar
ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri
ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan
veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla
ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü
oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin
diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu
doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan
gerçek ve tüzel kişiler bir risk grubu oluşturmaktadır. Bunların
yanı sıra, risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel
kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca
belirlenir.
34.2. Kişisel Verilerinizin Aktarımı
Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve
yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu
Aydınlatma Metninin 1. maddesinde yer alan amaçlar ve hukuki
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sebeplerle, Bankacılık Kanunu madde 73/4’te düzenlenen finansal
kuruluşlara, sigorta şirketlerine, BDDK, SPK, TCMB, MASAK,
TBB, TBB Risk Merkezi, Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu,
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., gibi kamu kurum ve kuruluşlarına,
yurt içi, yurt dışı şube ve iştiraklerimize; bankacılık faaliyetlerimizi
yürütmek üzere hizmet aldığımız üçüncü taraflara, işbirliği yapılan
kuruluşlara, program ortaklarına aktarılabilmektedir.
34.3. Kişisel Verilerinizin Saklanması
Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler
boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep
olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve
sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde
işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok
edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
34.4. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları,
Bankamıza yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda
iletilen talepler Bankamız tarafından en geç otuz gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma
Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Bankamız tarafından,
belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri
sahibi olarak;
• Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme,
• Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde
bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi
halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
• İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla
analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarınız bulunmaktadır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel
verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve
talebinizi içeren dilekçeniz ile en yakın Şubemize bizzat elden
veya noter kanalıyla ziraatkatilim.genel@hs04.kep.tr adresine,
güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Bankamıza daha
önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta
adresinizi kullanmak suretiyle, iletebilirsiniz.
Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik
doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal
süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap
verilecektir.

ZİRAAT KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ’NE
MÜŞTERİ MUVAFAKAT METNİ

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. (Ziraat Katılım) bünyesinde
bulunan şahsıma ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat
kapsamında öngörülen düzenlemelere tâbi olduğunu ve
bu hususta Ziraat Katılım’ın tarafıma ilgili kanun ve sair
mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve
açık bir bilgilendirme yaptığını kabul ve beyan ederim.
İlgili bilgilendirme kapsamında, kişisel verilerimin kanuna
aykırı olarak işlenmesi ve ele geçirilmesi sebebiyle zarara
uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkımı
saklı tutarım.
Burada belirtilen amaçlarla özel nitelikli kişisel verilerimin
ve kişisel verilerimin; ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde T.C.
Ziraat Bankası A.Ş. ve iştirakleri, Ziraat Katılım’ın iş ortakları,
tedarikçileri, bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere
hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı firmalar veya Merkezi
Kayıt Kuruluşu A.Ş, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Maliye
Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, T.C. Merkez Bankası vb. idarî
mercilerle paylaşılabilmesine ve yine özel nitelikli kişisel
verilerim başta olmak üzere kişisel verilerimin işlenmesine,
saklanmasına ve yurt içine veya yurt dışına aktarılmasına
açık rızam ile muvafakat etmekteyim.
Ziraat Katılım tarafından www.ziraatkatilim.com.tr web
sayfasında yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikalarına uygun olarak ve yukarıdaki Aydınlatma Metni
kapsamında, tarafıma ait olan kişisel verilerimin kredi
fiyatlandırması ve çapraz ürün fiyatlandırmaları süreçlerinin
yönetilmesi, limit tahsis tekliflerine ilişkin bilgilendirmelerin
yapılması, segmentasyon süreçlerinin yönetimi, müşteri
memnuniyetinin planlanması ve icrası, müşteri ilişkilerinin
yönetimi, yeni ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek tarafıma
önerilmesi, özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin
planlanması ve gerçekleştirilmesi, hacim artırmaya yönelik
tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, tarafıma
sunulabilecek ürün/hizmetlerde kullanılması ve en yüksek
faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması
ve icrası gibi amaçlarla işlenmesine ve tarafımca aksi
öngörülene kadar muhafaza edilmesine açık rızam ile
muvafakat ediyorum.

İşbu Bilgilendirme Formu’nu Elden Teslim Aldım.
Tarih: ………/……..../…………..

Tarih: ………/……..../…………..

MÜŞTERİ Adı, Soyadı/Unvanı:.....................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

MÜŞTERİ Adı, Soyadı/Unvanı:.....................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

İmza:

İmza:
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