
Sayı : 281

699

ｋｒｅｄ＠ ｇａｒａｎｔ＠ FONU VASASI 

(42/2009) 

Madde 9(2), 9(3), 11(1), 12(2) ve 13(4) ｔ｡ｨｴｮ､｡＠ ｙ｡ｰｬ｡ｮ＠ ｔ･｢ｬｩ＠

Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu, 42/2009 ｳ｡ｹｬ＠ Kredi Garanti Fonu ｙ｡ｳ｡ｳＧｮｮ＠ 9'uncu 

maddesinin (2)'nci ve (3)'üncü, 11 maddesinin (l)'nci, 12'nci maddesinin (2)'nci ve 13'üncü 

maddesinin (4)'ncü ｦｫｲ｡ｬ｡ｲｮｮ＠ kendisine ｶ･ｲ､ｩｩ＠ yetkiye dayanarak ｡｡､｡ｫｩ＠ ｔ･｢ｬｩｩ＠ yapar; 

ｋｳ｡＠ ｳｩｭ＠

Tefsir 

62/2017 

62/2017 

1. Bu ｔ･｢ｬｩ＠ "Fon ｔ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ Verilecek Garantilere ｬｩｫｩｮ＠ ｔ･｢ｬｩＢ＠ olarak 

isimlendirilir. 

ｂｒｎｃ＠ KISIM 
Genel Kurallar 

2. Bu ｔ･｢ｬｩ､･＠ metin ｢｡ｫ｡＠ türlü gerektirmedikçe; 

"Banka", ｂ｡ｮｫ｡｣ｬｫ＠ ｙ｡ｳ｡ｳ＠ ｫｵｲ｡ｬｬ｡ｲ＠ çerçevesinde faaliyet gösteren ve 

garanti verilen ve/veya verilecek krediyi ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲ｡ｮ＠ veya ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲ｡｣｡ｫ＠

olan ｢｡ｮｫ｡ｹ＠ ｡ｮｬ｡ｴｲＮ＠

"Bireysel Garanti Sistemi", Fon'un ｫｩｩ＠ ｢｡ｺｮ､｡＠ bankalar ｡ｲ｡｣ｬ＠ ile 

｡ｬ､＠ ｢｡ｶｵｲｵｬ｡ｲ＠ Fon'un ､･･ｲｬ･ｮ､ｩｲｩｰ＠ ｳｯｮｵｬ｡ｮ､ｲ､＠ sistemi ｡ｮｬ｡ｴｲＮ＠

"Gün", ｩ＠ gününü ｡ｮｬ｡ｴｲＮ＠

"Garanti", Fon ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ ｫｩｩ＠ lehine, Bireysel Garanti Sistemi ve 

Portföy Garanti Sistemi ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡ｫｩ＠ ｳｺｬ･ｭ･＠ hükümlerine uygun 

olarak verilen garantileri ｡ｮｬ｡ｴｲＮ＠

"Garanti ｓｺｬ･ｭ･ｳｩＢＬ＠ Banka ile Fon ｡ｲ｡ｳｮ､｡＠ imzalanan ve Fon 

ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ garanti edilen ｭｩｫｴ｡ｲｮＬ＠ garanti ｯｲ｡ｮ＠ ile süresinin 

｢･ｬｩｲｬ･ｮ､ｩｩ＠ ve riskin ｧ･ｲ･ｫｬ･ｭ･ｳｩ＠ halinde, garanti edilen miktar 

kadar geri ödeme ｹ｡ｰｬｭ｡ｳｮ＠ öngören ｳｺｬ･ｭ･ｹｩ＠ ｡ｮｬ｡ｴｲＮ＠

"Fon" Kredi Garanti Fonunu ｡ｮｬ｡ｴｲＮ＠

ＢｋｩｩＢＬ＠ Kuzey ｋ｢ｲｳ＠ Türk Cumhuriyetinde ｫ｡ｹｴｬ＠ vergi yükümlüsü 

gerçek veya tüzel ｫｩｩ＠ ｩｬ･ｴｭ･ｬ･ｲｩｮｩ＠ ｡ｮｬ｡ｴｲＮ＠

"Kredi", ｂ｡ｮｫ｡｣ｬｫ＠ ｙ｡ｳ｡ｳＧｮｮ＠ 38'inci maddesinde belirtilen nakdi ve 

gayri nakdi kredileri ｡ｮｬ｡ｴｲＮ＠

"Limit", Banka ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ Fon garantisi ile ｫｩｩｹ･＠ borçlu cari hesap 

･ｫｬｩｮ､･＠ ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲｬ｡ｮ＠ kredilerde ｳｺｬ･ｭ･､･＠ belirtilen ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲｬ｡｣｡ｫ＠

ｴｵｴ｡ｲｮ＠ üst limitini ｡ｮｬ｡ｴｲＮ＠

"Merkez ｂ｡ｮｫ｡ｳ＠ ", Kuzey ｋ｢ｲｳ＠ Türk Cumhuriyeti Merkez ｂ｡ｮｫ｡ｳＧｮ＠

｡ｮｬ｡ｴｲＮ＠
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42/2009 

Amaç 

Kapsam 

"Portföy Garanti Sistemi", bankalara Fonun tahsis ･ｴｴｩｩ＠ garanti limiti 

üzerinden, ｫｩｩｬ･ｲｩｮ＠ kredi ､･･ｲｬｩｬｩｩｮ･＠ ｩｬｩｫｩｮ＠ Fon ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ ilave bir 

inceleme ｹ｡ｰｬｭ｡ｫｳｺｮＬ＠ ｢｡ｮｫ｡ｬ｡ｲｮ＠ ､･･ｲｬ･ｮ､ｩｲｩｬｭ･ｬ･ｲｩ＠ ve portföye 

ｳ｡ｬ｡ｮ｡ｮ＠ garanti ｴｵｴ｡ｲ＠ üzerinden belli bir tazmin limiti içinde kalmak 

ｫｯｵｬｵ＠ ile garanti ｳ｡ｬ｡ｮ｡ｮ＠ sistemi ｡ｮｬ｡ｴｲＮ＠

"Portföy Tazmin Limiti", Portföy Garanti Sistemi ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠

bankalara tahsis edilen garanti limiti çerçevesinde portföy ｢｡ｺｮ､｡＠

Fonun tazmin etmekle yükümlü ｯｬ､ｵｵ＠ ｯｲ｡ｮ＠ ｡ｮｬ｡ｴｲＮ＠

"Risk", verilen garantiler ､ｯｬ｡ｹｳｹｬ｡＠ Fonun tazmin etmek zorunda 

ｫ｡ｬ｡｣｡＠ ｴｵｴ｡ｲ＠ ｡ｮｬ｡ｴｲＮ＠

"Tazmin", ｫｩｩｬ･ｲ＠ lehine garanti edi len ｴｵｴ｡ｲｮ＠ Fon ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ bankaya 

ödenmesini ｡ｮｬ｡ｴｲＮ＠

"Yasa", Kredi Garanti Fonu ｙ｡ｳ｡ｳＧｮ＠ ｡ｮｬ｡ｴｲＮ＠

"Yönetim Kurulu", Fon Yönetim Kurulunu ｡ｮｬ｡ｴｲＮ＠

3. Bu ｔ･｢ｬｩｩｮ＠ ｡ｭ｡｣Ｌ＠ Fon'un ｫｩｩｬ･ｲ＠ lehine ｶ･ｲ･｣･ｩ＠ garantilerin Bireysel 

Garanti Sistemi ve/veya Portföy Garanti Sistemi çerçevesinde 

ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲｭｮ､｡ｮ＠ ｢｡ｬ｡ｹ｡ｲ｡ｫＬ＠ Fon'un ｢｡ｮｫ｡ｬ｡ｲｮ＠ ve ｫｩｩｬ･ｲｩｮ＠

ｳｯｲｵｭｬｵｬｵｫｬ｡ｲ＠ da dahil garantinin tazmini ve yasal takibini de izleyen 

sürecin esas ve usullerini düzenlemektir. 

4. Bu ｔ･｢ｬｩＬ＠ Bireysel Garanti Sistemi ve Portföy Garanti Sistemi 

ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ kredi ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲ｡ｮ＠ bankalar ile bu çerçevede kredi kullanan 

ｫｩｩｬ･ｲｩ＠ kapsar. 

ｋｎｃ＠ KISIM 

Garantiye ｬｩｫｩｮ＠ Kurallar 

Garanti Verilecek 5. Garanti talebinde bulunan, ｫｩｩｬ･ｲ＠ ve kefilleri ile tüzel ｫｩｩｬ･ｲｩｮ＠

sermayesinin %10 ve daha ｦ｡ｺｬ｡ｳｮ｡＠ sahip ｨｩｳｳ･､｡ｲｬ｡ｲ＠ ile direktörler 

kurulu üyelerinin müracaat tarihinde; 
ｋｩｩｬ･ｲ､･＠

Aranacak 
Nitelikler 

Garantinin 
Süresi 

(1) Çek ｹ｡ｳ｡ｮｮＬ＠

(2) Krediyi ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲ｡｣｡ｫ＠ olan ｢｡ｮｫ｡ｮｮ＠ dahil ｯｬ､ｵｵ＠ risk grubunda 

｢ｵｬｵｮｭ｡ｭ｡ｳ＠ zorunludur. 

6. Garanti ｳｺｬ･ｭ･ｬ･ｲｩｮｩｮ＠ süresi, kredi ｴｵｴ｡ｲｮ｡＠ ve kredi ｳｺｬ･ｭ･ｳｩ＠

süresine göre Yönetim Kurulu ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ belirlenir ve garanti 

ｳｺｬ･ｭ･ｳｩｮ､･＠ gösterilir. Ancak borçlu cari hesaplarda garanti 

ｳｺｬ･ｭ･ｳｩｮｩｮ＠ süresi 2 ｹｬ＠ geçemez. Banka, borçlu cari hesap ile ilgili 

garanti süresinin bitmesinden 1 ay önce ｡ｹｮ＠ borçlu cari hesap için 

Fondan sürenin ｵｺ｡ｴｬｭ｡ｳｮ＠ ve/veya yeni garanti ｳｺｬ･ｭ･ｳｩ＠

ｩｭｺ｡ｬ｡ｮｭ｡ｳｮ＠ isteyebilir. 
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Garanti ｓｮｲｬ｡ｲ＠

Ücret ve Primler 

Bireysel Garanti 

Sistemi 

ｔ･ｭｩｮ｡ｴｬ｡ｲ＠ ile 

ｬｧｩｬｩ＠ Esas ve 

Usuller 

7. (1) Riskin ｰ｡ｹｬ｡ｭ＠ ilkesine göre ｡ｬ｡ｮ＠ Fon'un her bir ｫｩｩ＠ ve risk 

grubu için ｶ･ｲ･｣･ｩ＠ garantinin üst ｳｮｲ＠ Fon ｫ｡ｹｮ｡ｫｬ｡ｲｮｮ＠ yüzde 

10 (on)'unu geçmemek üzere Yönetim Kurulunca belirlenir. 

(2) Bireysel Garanti Sistemi ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲｬ｡｣｡ｫ＠ kredilerde, 

her bir münferit ｫｩｩ＠ için, Fon'un ｶ･ｲ･｣･ｩ＠ garantinin üst ｳｮｲ＠

1.000.000.-TL'dir. 

(3) Fon'un ｹ￼ｫ￼ｭｬ￼ｬ￼￼＠ hiçbir zaman garanti ｳｺｬ･ｭ･ｳｩｮ､･＠

belirlenen ｭｩｫｴ｡ｲ＠ ｡｡ｭ｡ｺＮ＠

8. (1) Bireysel Garanti Sistemi ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ banka, garanti talebinde 

9. 

｢ｵｬｵｮ｡｣｡＠ her bir kredi için 200.-TL maktu inceleme ücreti öder. 

Kredi talebinin ､･･ｲｬ･ｮ､ｩｲｭ･ｹ･＠ ｡ｬｮ｡｢ｩｬｭ･ｳｩ＠ için maktu 

inceleme ücretinin Fon ｨ･ｳ｡｢ｮ｡＠ ｹ｡ｴｲｬｭ＠ ｯｬｭ｡ｳ＠ zorunludur. 

ｙ｡ｴｲｬ｡ｮ＠ bedel iade edilmez. 

(2) Bireysel Garanti Sistemi ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ Bankalar, garanti ｳｺｬ･ｭ･ｳｩ＠

imzalanmadan önce garanti ｭｩｫｴ｡ｲ＠ üzerinden ｹｬｬｫ＠ %0,5 (binde 

｢･Ｉ＠ ｯｲ｡ｮｮ､｡ｫｩ＠ primin, tüm vade göz önüne ｡ｬｮ｡ｲ｡ｫＬ＠ bir seferde 

Fon ｨ･ｳ｡｢ｮ｡＠ ｹ｡ｴｲｬｭ｡ｳ＠ zorunludur. 

(3) Portföy Garanti Sistemi ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ verilecek olan kredilerde 

maktu inceleme ücreti ｡ｬｮｭ｡ｺＬ＠ garanti priminin ｡ｬｮｰ＠

｡ｬｮｭ｡ｹ｡｣｡Ｌ＠ ｡ｬｮ｡｣｡ｫ＠ ise ｯｲ｡ｮＬ＠ ｯｬｵｴｵｲｵｬ｡ｮ＠ portföye göre, 

Yönetim Kurulunca belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Teminatlar 

(1) Fon, garanti vermek için ｡｡､｡ｫｩｬ･ｲｩ＠ teminat olarak kabul 

edebilir: 
(A) Gayrimenkul ｩｰｯｴ･ｩＬ＠

(B) Banka teminat mektubu, 

(C) Devlet ＠ Borçlanma Senetleri, 

{Ç) TL ve ｹ｡｢｡ｮ｣＠ para blokesi, 

(D) Gayrikabili rücu akreditif, 

(E) Motorlu araç/ ｩ＠ ･ｫｩｰｭ｡ｮＬ＠

(F) ｡ｨｳｩ＠ kefalet. 
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Portföy Garanti 

Sistemi 

ｔ･ｭｩｮ｡ｴｬ｡ｲ＠ ile 

ｬｧｩｬｩ＠ Esas ve 

Usuller 

ｂ｡ｶｵｲｵ＠ Usulü 

(2) Banka, kredi talebinde ｮｧｲ､￼￼＠ ｫｯｵｬｬ｡ｲ＠ ve kredinin tahsis 
ｫｯｵｬｬ｡ｲｮ､｡＠ ｴ･ｭｩｮ｡ｴ＠ ｡ｺ｡ｬｴ｣＠ ｩｬ･ｭ＠ yapmak istemesi halinde 
Fon'un ｹ｡ｺｬ＠ ｯｮ｡ｹｮ＠ almak ｺｯｲｵｮ､｡､ｲＮ＠

(3) Fon'un garantisi ｫ｡ｲｬｮ､｡＠ gayrimenkul üzerinde 1. derece 
ipotek Fon lehine tesis edilir. Ancak ｹ｡ｰｬ｡ｮ､ｲｭ｡＠ nedeniyle talep 
edilen krediye garanti verilmesi halinde, 1. derece ipotek ilgili 
banka lehine olmak ｫ｡ｹ､ｹｬ｡＠ Fon, lehine 2. derecede ｩｰｯｴ･ｩ＠

kabul edebilir. ｔ･ｭｩｮ｡ｴｬ｡ｲｮ＠ bölünebilir ｯｬｭ｡ｭ｡ｳ＠ halinde ipotek 
､ｯｲｵ､｡ｮ＠ Fon'a verilir. 

(4) Kabul edilecek ｴ･ｭｩｮ｡ｴｬ｡ｲｮ＠ nitelik ve nicelik olarak 
､･･ｲｬ･ｮ､ｩｲｩｬｭ･ｳｩ＠ Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir. 

10. Portföy Garanti Sistemi ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ verilecek garantiler ｮ＠ Fon 
ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ herhangi bir teminat ｡ｬｮｭ｡ｺ Ｎ＠ Ancak ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ garanti 
ｳｺｬ･ｭ･ｬ･ｲｩ＠ ile garanti verilecek krediler için belirlenecek ｴ･ｭｩｮ｡ｴｬ｡ｲｮ＠
bankalarca ｡ｬｮｭ｡ｳ＠ ｡ｲｴ＠ getirilebilir. 

11. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

ｂ｡ｶｵｲｵ＠ ve ｋｵｬｬ｡ｮ､ｲｭ＠ ile ｬｧｩｬｩ＠ Usul ve Esaslar 

(1) Bankalar, Bireysel Garanti Sistemi ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡Ｌ＠ Fon'un 

garantisinden yaralanmak isteyen ｫｩｩｬ･ｲｩｮ＠ taleplerinden 

uygun gördükleri krediler için kredi tahsis ｫ｡ｲ｡ｲ＠ ile birlikte 

Fona ｢｡ｶｵｲｵｲｬ｡ｲ Ｎ＠ ｂ｡ｶｵｲｵ＠ ､ｯｳｹ｡ｳｮ､｡＠ bu ｔ･｢ｬｩｩｮ＠ Ek'inde yer 

alan Ek(l), Ek(2) ve Ek(3) ｦｯｲｭｬ｡ｲ＠ ile tevsik edici belgeler yer 

｡ｬｲ Ｎ＠

(2) Bankalar, Portföy Garanti Sistemi ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡Ｌ＠ Fon'un 

garantisinden yaralanmak isteyen ve garanti ｳｺｬ･ｭ･ｳｩｮ､･ｫｩ＠

｡ｲｴｬ｡ｲ＠ ｴ｡ｹ｡ｮ＠ ｫｩｩｬ･ｲｩｮ＠ taleplerinden uygun gördüklerini, ｫｩｩ＠

｡､Ｌ＠ kimlik ｮｵｭ｡ｲ｡ｳＯｳｩ｣ｩｬ＠ ｮｵｭ｡ｲ｡ｳＬ＠ ｹｬｬｫ＠ cirosu ve garanti 

ｳｺｬ･ｭ･ｳｩ＠ ile belirlenen ｭ￼ｴ･ｲｩ､･ｮ＠ ｡ｬ｡｣｡ｫｬ｡ｲ＠ beyanname 

ile Fon'a ｢｡ｶｵｲｵｲｬ｡ｲＮ＠ Bu kapsamda verilecek garantilerde, 

bankalarca ｫｩｩｬ･ｲ､･ｮ＠ asgari olarak ｡ｬｮｭ｡ｳ＠ gereken belgeler 

garanti ｳｺｬ･ｭ･ｳｩ＠ ile belirlenir. 

(3) Fon, gerekli ｧｲ､￼￼＠ hallerde ek belge ve bilgi isteyebilir. 
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Talebin 

ｄ･･ｲｬ･ｮ､ｩｲｩｬｭ･ｳｩ＠

12. (1) Bireysel Garanti Sistemi ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡［＠

(A) Fon, kendisine gelen belgeler çerçevesinde nezdindeki 

mevcut bilgileri de gözeterek, ｧ･ｲ･ｫｴｩｩ＠ takdirde ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠

istihbarat ､ｯｲｵｬｴｵｳｵｮ､｡＠ elde edilecek bilgileri de dikkate 

alarak ､･･ｲｬ･ｮ､ｩｲｩｲＮ＠

(B) Fon, garanti talep edilen kredi ile ilgili olarak Merkez 

ｂ｡ｮｫ｡ｳＧｮ､｡ｮ＠ ｧｲ￼＠ alabilir. Gerekli görmesi halinde ve 

sadece ilgili müracaatla ｳｮｲｬ＠ olmak üzere, banka 

ｫ｡ｹｴｬ｡ｲｮ､｡＠ ilgili ｫｩｩｮｩｮ＠ durumu ｨ｡ｫｫｮ､｡＠ inceleme 

yapabilir. ｂ｡ｶｵｲｵ＠ ､ｯｳｹ｡ｳｮ､｡＠ bulunan ve teminat olarak 

｡ｬｮｭ｡ｳ＠ ､￼￼ｮ￼ｬ･ｮ＠ gayrimenkulün dosyadaki ､･･ｲｬ･ｭ･＠

raporunu uygun ｧｲ￼ｬｭ･､ｩｩ＠ durumlarda Fon, tayin 

･､･｣･ｩ＠ bir gayrimenkul ､･･ｲｬ･ｭ･＠ ｫｵｲｵｬｵｵｮ｡＠

ｹ｡ｰｴｲ｡｢ｩｬｩｲＮ＠ Ek incelemeler nedeniyle masraf ｯｬｵｭ｡ｳ＠

halinde, masraflar banka ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ ödenir. 

(C) Kredi ､･･ｲｬｩｬｩｩＬ＠ teminat, garanti üst ｳｮｲＬ＠ ｯｲ｡ｮＬ＠ süresi 

ve ｫｯｵｬｬ｡ｲ＠ Yönetim Kurulu ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ belirlenir ve takdir 

ｨ｡ｫｫｮ＠ kullanarak ｢｡ｶｵｲｵｹｵ＠ kabul veya reddedebilir. 

Sonuç bankaya ｹ｡ｺｬ＠ olarak bildirilir. 

(2) Fon, Portföy Garanti Sistemi ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ garanti ｳｺｬ･ｭ･ｳｩｮ､･＠

belirtilen limitlerin ｡ｬｰ＠ ｡ｬｭ｡､ｮ＠ inceler, limit ｡ｭ＠ söz 

konusu ､･ｩｬｳ･Ｌ＠ talep Yönetim Kurulunca ｯｮ｡ｹｬ｡ｮｲ Ｎ＠ Fon'un talebi 

teslim ｡ｬ､＠ tarihten itibaren 2 (iki) ｩ＠ günü içerisinde ilgili 

bankaya olumsuz . ､ｮ￼＠ ｹ｡ｮｴ＠ ｶ･ｲｩｬｭ･､ｩｩ＠ takdirde ｢｡ｶｵｲｵ＠

ｯｮ｡ｹｬ｡ｮｭ＠ ｳ｡ｹｬｲＮ＠

Bireysel Garanti 13. (1) Garanti talebinin kabul ･､ｩｬ､ｩｩｮｩｮ＠ bankaya bildirilmesi garanti 

Sistemi 

ｋ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠

Garantinin 

ｋｵｬｬ｡ｮ､ｲｭ＠

(2) 

ｳｺｬ･ｭ･ｳｩ＠ yerine geçmez. Banka, garanti için belirtilen ｡ｲｴｬ｡ｲ＠

yerine getirerek garanti ｳｺｬ･ｭ･ｳｩｮｩｮ＠ ｩｭｺ｡ｬ｡ｮｭ｡ｳ＠ için 3 (üç) ay 

içerisinde Fona ｢｡ｶｵｲｵｲ Ｎ＠ Bunun üzerine Fon, banka ve ｫｩｩ＠ ile 

ｳｺｬ･ｭ･＠ imzalar. 3 (üç) ay içerisinde ｳｺｬ･ｭ･ｬ･ｲｩｮ＠

ｩｭｺ｡ｬ｡ｮｭ｡ｭ｡ｳ＠ durumunda Fonun garanti taahhüdü geçersiz 

olur. 
Banka, garanti ｳｺｬ･ｭ･ｳｩｮｩｮ＠ ｩｭｺ｡ｬ｡ｮｭ｡ｳｮ､｡ｮ＠ itibaren 15 (on 

｢･Ｉ＠ gün içinde krediyi ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲ｡ｲ｡ｫ＠ ｳｺｬ･ｭ･＠ (borç senedi), 

hesap ｡ｬ＠ belgesi ve ödeme ｰｬ｡ｮｮｮ＠ bir suretini Fona gönderir. 

15 (on ｢･Ｉ＠ gün içerisinde kredi ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲｬｭ｡､＠ takdirde Fon 

garantisi son bulur. 

(3) Banka, garanti ｳｺｬ･ｭ･ｳｩｮｩｮ＠ ｩｭｺ｡ｬ｡ｮｭ｡ｳｮ､｡ｮ＠ sonra, taahhüt 

･ｴｴｩｩ＠ krediyi az ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲ､Ｌ＠ ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲｭ｡､＠ veya limiti ｡ｺ｡ｬｴｴ＠

veya limiti ｡ｲｴｴｲ､＠ takdirde, 15 (on ｢･Ｉ＠ gün içinde Fona ｹ｡ｺｬ＠

olarak bildirmek ｺｯｲｵｮ､｡､ｲＮ＠

(4) Borçlu cari hesaplarda ｢｡ｮｫ｡ｮｮ＠ garanti süresi içerisinde limiti 

｡ｺ｡ｬｴｭ｡ｳ＠ halinde Fon garantisi azalma ｯｲ｡ｮｮ､｡＠ ､￼･ｲＮ＠ Limitin 

｡ｲｴｲｬｭ｡ｳ＠ halinde ise, artan ｫｳｭ＠ için Fonun garantisi geçerli 
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Portföy Garanti 

Sistemi 

ｋ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠

Garantinin 

ｋｵｬｬ｡ｮ､ｲｭ＠

ｂ｡ｮｫ｡ｮｮ＠

Yükümlülükleri 

olmaz. 

14. (1) Fon ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ ｯｬｵｴｵｲｵｬ｡ｮ＠ kredi portföylerinde yer almak 

isteyen bankalar ile her bir portföy ｢｡ｺｮ､｡＠ garanti ｳｺｬ･ｭ･ｳｩ＠

ｩｭｺ｡ｬ｡ｮｲＮ＠ Garanti ｳｺｬ･ｭ･ｬ･ｲｩｮｩｮＬ＠ ･ｫｩｬ＠ ve ｩ･ｲｩｩ＠ Yönetim Kurulu 

ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ belirlenir. 

(2) Bu sistem ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ taksitli kredilere verilecek olan garantilere 

olumsuz ､ｮ￼＠ ｯｬｭ｡､＠ takdirde, ｢｡ｶｵｲｵｹｵ＠ izleyen 3 (üç)'üncü 

ｩ＠ günü garanti ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲｬ｡｢ｩｬｩｲ＠ hale gelir ve bu tarihi takip eden 

ｳ＠ (on ｢･Ｉ＠ gün içerisinde kredi ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲｬ｡ｲ｡ｫ＠ ödeme ｰｬ｡ｮ＠ Fon'a 

gönderilir. ｳ＠ (on ｢･Ｉ＠ gün içerisinde kredi ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲｬｭ｡､＠

takdirde Fon garantisi son bulur. 

(3) Bu sistem ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ borçlu cari hesaplara verilecek olan 

garantilere olumsuz ､ｮ￼＠ ｯｬｭ｡､＠ takdirde, ｢｡ｶｵｲｵｹｵ＠ izleyen 

3 (üç)'üncü ｩ＠ günü garanti ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲｬ｡｢ｩｬｩｲ＠ hale gelir. Bu 

kredilerin ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲｭ＠ süresi her bir portföy ｢｡ｺｮ､｡＠ garanti 

ｳｺｬ･ｭ･ｳｩｮ､･＠ belirlenir. 

(4) Banka, garanti talep ･ｴｴｩｩ＠ krediyi daha az ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲ､＠ veya limiti 

｡ｺ｡ｬｴｴ＠ takdirde, ｳ＠ (on ｢･Ｉ＠ gün içinde Fona ｹ｡ｺｬ＠ olarak 

bildirmek ｺｯｲｵｮ､｡､ｲＮ＠

ｂｅｎｃ＠ KISIM 
Yükümlülükler 

ｳ Ｎ＠ (1) Banka, Bireysel Garanti sistemi ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡［＠ Fon'un garantisi ile 

ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲｬ｡ｮ＠ kredilerin anapara ödemelerini, ｹ｡ｴｲｭ＠ tarihi ve 

kalan bakiye ile birlikte, taksit ödeme ｡ｹｮｮ＠ son ｩ＠ gününü takip 

eden S Ｈ｢･Ｉ＠ gün içerisinde Fon'a bildirmek ｺｯｲｵｮ､｡､ｲＮ＠

(2) Banka, Portföy Garanti Sistemi ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡［＠ Fon'un garantisi ile 

ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲｬ｡ｮ＠ kredilerin, ödeme ｰｬ｡ｮｮ､｡＠ ｯｬｵ｡｣｡ｫ＠ bir ｡ｹ＠ geçen 

gecikmeleri Fon'a bildirmek ｺｯｲｵｮ､｡､ｲＮ＠

(3) Banka, ｫｩｩｮｩｮ＠ ｩｦｬ｡ｳｮ＠ ve/veya tasfiyesini ｩｳｴ･､ｩｩｮ､･＠ veya 

ｩｳｴ･ｮｩｬ､ｩｩｮｩ＠ ｲ･ｮ､ｩｩｮ､･＠ ｡ｹｮ＠ gün Fon'u durumdan ｹ｡ｺｬ＠ olarak 

haberdar eder. 

(4) Banka, kredi verildikten sonra krediyi ve garantisini tehlikeye 

､￼￼ｲ･｣･ｫ＠ ya da etkileyecek her türlü bilgiyi Fon'a ｹ｡ｺｬ＠ olarak 

bildirmekle mükelleftir. 
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ｋｩｩｬ･ｲｩｮ＠

Yükümlülükleri 

ｓｺｬ･ｭ･ｬ･ｲｩｮ＠

･ｫｩｬ＠ ve ･ｲｩｫｬ･ｲｩ＠

(5) Banka, Fon'un garantisiyle ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲｬ｡ｮ＠ kredilerin 

ｫ｡ｰ｡ｮｭ｡ｳｮ､｡ｮ＠ itibaren 2 (iki) gün içerisinde garantinin 

hükümsüz ｫ｡ｬ､ｮ＠ bildiren bir ｹ｡ｺ＠ ile birlikte borcun 

ｫ｡ｰ｡ｮ､ｮ､｡ｮ＠ Fon'u haberdar etmek ｺｯｲｵｮ､｡､ｲＮ＠

(6) Banka, Fon'un garanti ｶ･ｲ､ｩｩ＠ kredi ｡ｬ｡｣｡ｮ＠ ve bu ｡ｬ｡｣｡｡＠ ｢｡ｬ＠

garantiyi Fon'un ｯｮ｡ｹ＠ ｯｬｭ｡ｫｳｺｮ＠ 3'üncü ｫｩｩｬ･ｲ･＠ devir ve/veya 

temlik edemez. 

(7) Banka, tebligat adresindeki ､･ｩｩｫｬｩｩ＠ Fon'a bildirmek 

ｺｯｲｵｮ､｡､ｲＮ＠

16. Fon'un garantisinden yararlanan ｫｩｩｬ･ｲｩｮ＠ uymakla yükümlü ｯｬ､ｵｫｬ｡ｲ＠

hususlar ｡｡､｡＠ gibidir; 

(1) Borcunu, Fon'un ｹ｡ｺｬ＠ ｯｮ｡ｹ＠ ｯｬｭ｡ｫｳｺｮ＠ 3'üncü ｫｩｩｬ･ｲ･＠ devir 

ve/veya temlik edemez. · 

(2) Defter ve ｫ｡ｹｴｬ｡ｲ＠ üzerinde Fon'un inceleme ｹ｡ｰｭ｡ｳｮ＠ ve 

ｩｹ･ｲｩｮｩ＠ görmesini kabul eder. 

(3) Fon'un talebi halinde istenen her türlü bilgi ve belgeyi 

gecikmeksizin Fon'a verir. 

ALTINCI KISIM 
ｓｺｬ･ｭ･ｬ･ｲ＠

17. (1) Bireysel Garanti Sisteminde ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲｬ｡｣｡ｫ＠ kredilerde 

ｩｭｺ｡ｬ｡ｮｭ｡ｳ＠ gereken ｳｺｬ･ｭ･ｬ･ｲ＠ ｡｡､｡ｫｩ＠ gibidir; 

(A) Garanti ｓｺｬ･ｭ･ｳｩＮ＠

(B) Garantinin Geri Ödenmesi ｓｺｬ･ｭ･ｳｩＮ＠

(C) Fon ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ garantinin ödenmesinin ｡ｲ､ｮ､｡ｮ＠ borçlu 

ile Fon ｡ｲ｡ｳｮ､｡＠ imzalanan protokol. 

(2) Portföy Garanti Sisteminde ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲｬ｡｣｡ｫ＠ kredilerde sadece 

Garanti ｓｺｬ･ｭ･ｳｩ＠ ｩｭｺ｡ｬ｡ｮｲＮ＠

(3) ｓｺｬ･ｭ･ｬ･ｲ､･＠ yer alacak olan hususlar Yönetim Kurulunca 

belirlenir. 
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ｂ｡ｮｫ｡ｮｮ＠ 18. 
Garantiyi Fon'dan 

Talep Etme 
ｚ｡ｭ｡ｮ＠ ve 
Bankaya Ödenme 
ｚ｡ｭ｡ｮ＠ ve Biçimi 

(39/2001) 

Portföy Garanti 19. 
Sistemi 
ｋ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ Yasal 
Süreç 

(1) 

(2) 

ｙｅｄｎｃ＠ KISIM 

Tazmin ve Yasal Süreç 

Garantiye konu kredinin, borçlu ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ garanti süresi içinde 

ödenmemesi nedeniyle banka ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ Ｂｂ｡ｮｫ｡ｬ｡ｲｮ＠ Kredileri ile 

ｄｩ･ｲ＠ ａｬ｡｣｡ｫｬ｡ｲｮｮ＠ Nitelikleri ve ｋ｡ｲｬｫｬ｡ｲ＠ ｔ･｢ｬｩｩＢ＠ çerçevesinde 

4'üncü gruba intikal ettirilmesi gereken tarihten itibaren Fon'un 

ödeme ｹ￼ｫ￼ｭｬ￼ｬ￼￼＠ ｢｡ｬ｡ｲ＠ ve banka kredinin 4'üncü gruba 

｡ｬｮｭ｡ｳ＠ ｧ･ｲ･ｫｴｩｩ＠ tarihten itibaren 5 Ｈ｢･Ｉ＠ gün içerisinde Fon'a 

｢｡ｶｵｲｵｲＮ＠ ｂ｡ｮｫ｡ｮｮ＠ bu süreye ｵｹｭ｡ｭ｡ｳ＠ nedeniyle ｯｬｵ｡ｮ＠ fazla 

miktar için Fon'un ｳｯｲｵｭｬｵｬｵｵｮ｡＠ gidilemez. 

Garantinin tazmini, kalan ｡ｮ｡ｰ｡ｲ｡ｮｮ＠ garanti ｯｲ｡ｮｮ､｡ｫｩ＠ ｫｳｭ＠ ve 

kredinin 3'üncü gruba intikal ･ｴｴｩｲｩｬ､ｩｩ＠ tarihten, Fon ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠

garanti ödemesinin ｹ｡ｰｬｭ｡ｳｮ｡＠ kadar olan sürede ｩｬ･ｹ･｣･ｫ＠ faiz 

ile ｳｮｲｬ､ｲＮ＠ Fon'un ､･ｹ･｣･ｩ＠ faiz, Merkez ｂ｡ｮｫ｡ｳ＠ ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠

söz konusu para birimine uygulanan serbest mevduat faiz 

ｯｲ｡ｮｮｮ＠ 2 ｫ｡ｴｮ＠ ｡ｭ｡､＠ sürece ilgili ｢｡ｮｫ｡ｮｮ＠ faiz ｯｲ｡ｮＬ＠ aksi 

takdirde Merkez ｂ｡ｮｫ｡ｳｮｮ＠ 2 ｫ｡ｴｮ｡＠ tekabül eden faiz ｯｲ｡ｮ＠

ｵｹｧｵｬ｡ｮｲＮ＠

(3) Portföy Garanti Sistemi ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ verilen garantilerin tazmini 

için garanti ｳｺｬ･ｭ･ｳｩｮ､･＠ yer alan hükümlerin çerçevesinde 

Fon'a ｢｡ｶｵｲｵｬｵｲＮ＠

(4) Portföy Garanti Sistemi ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ verilen kredilerin, garanti 

ｳｺｬ･ｭ･ｳｩｮ･＠ ｡ｹｫｲ＠ olarak ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲｬ､ｮｮ＠ tespiti halinde, 

Fonun garantisi geçersiz olur ve tazmin ｹ￼ｫ￼ｭｬ￼ｬ￼￼＠ ortadan 

kalkar. 
(5) Tazmin talepleri, Yönetim Kurulunca incelenip, ｯｮ｡ｹｬ｡ｮｭ｡ｳｮ＠

müteakiben garanti ｭｩｫｴ｡ｲ＠ bankaya ödenir. 

(1) Garantinin Fon ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ tazmin edilmesi, borçlunun bankaya 

olan ödeme ｹ￼ｫ￼ｭｬ￼ｬ￼￼ｮ￼＠ ortadan ｫ｡ｬ､ｲｭ｡ｺ Ｎ＠

(2) Tazmin edilen ｴｵｴ｡ｲｮ＠ tahsilini ｳ｡ｬ｡ｭ｡ｫ＠ ｡ｭ｡｣ｹｬ｡＠ yeniden 

ｹ｡ｰｬ｡ｮ､ｲｭ｡＠ ve ｹ｡ｲｧｳ｡ｬ＠ ｩｬ･ｭｬ･ｲ＠ de dahil olmak üzere her türlü 

ｩｬ･ｭ＠ krediyi ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲ｡ｮ＠ bankalar ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ ｹ｡ｰｬｲＮ＠

(3) Krediyi ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲ｡ｮ＠ bankalarca borçlu ｫｩｩｬ･ｲ､･ｮ＠ tahsil edilen 

tutarlar, tazmin edilen garanti ｯｲ｡ｮｮ､｡＠ Fona ｡ｫｴ｡ｲｬｲＮ＠

(4) ｂ｡ｮｫ｡ｬ｡ｲｮ＠ tahsilata yönelik ｩｬ･ｭｬ･ｲｩｮ､･＠ izlenecek yöntemler ile 

ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir. 



707

Yürürlükten 
ｋ｡ｬ､ｲｭ｡＠

42/2009 

04.06.2012 
R.G.103 
EK 111 

07.10.2016 

R.G.127 
EK 111 

07.04.2020 
R.G.60 
EK 111 

ｙ￼ｲ￼ｲｬ￼･＠ ｇｩｲｩ＠

20. 

ｓｅｋｚｎｃ＠ KISIM 
Son Kurallar 

Bu ｔ･｢ｬｩｩｮ＠ ｹ￼ｲ￼ｲｬ￼･＠ ｧｩｲ､ｩｩ＠ tarihten itibaren Kredi Garanti Fonu 

ｙ｡ｳ｡ｳＧｮｮ＠ 9(2), 9(3) ve 11(1) maddeleri ｡ｬｴｮ､｡＠ ｫ｡ｲｬ｡ｮ＠ ｔ･｢ｬｩｬ･ｲＬ＠

｡ｬｴｬ｡ｲｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡ｮ＠ ｩｬ･ｭｬ･ｲ･＠ halel gelmeksizin, yürürlükten ｫ｡ｬ､ｲｬｲＮ＠

21. Bu ｔ･｢ｬｩＬ＠ Resmi Gazetede ｹ｡ｹｭｬ｡ｮ､＠ tarihten itibaren ｹ￼ｲ￼ｲｬ￼･＠

girer. 
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Ek(l) 
ｇａｒａｎｔ＠ TALEP FORMU 

TALEP ｅｄｌｅｎ＠ ｇａｒａｎｔｙｅ＠ ｌｋｎ＠ ｋｒｅｄ＠ ｂｌｇｌｅｒ＠

Kredi Talep Eden ｋｩｩ＠
ａ､＠ - ｓｯｹ｡､Ｏ＠ ｕｮｶ｡ｮ＠

Kredi ｂ｡ｶｵｲｵ＠ Tarihi 

Kredi Kabul Tarihi 

Talep Edilen Kredi ｔｵｴ｡ｲ＠ (TL/ $/ f./ €) 

Kabul Edilen Kredi ｔｵｴ｡ｲ＠ (TL/ $/ f./ €) 

Talep Edilen Kredi Vadesi 

Kabul Edilen Kredi Vadesi 

ｬｧｩｬｩ＠ Banka Hesap No 

Kredi ｋ｡ｲｬ＠ Teminat Türü 

Bankalar ｙ｡ｳ｡ｳｮ｡＠ göre talepte 
bulunan ｩｴｩｩｮｩｮ＠ ayni risk grubu içinde 
bulunan ｫｩｩｬ･ｲ･＠ ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲｬ｡ｮ＠

kredilerin toplam ｴｵｴ｡ｲ＠

Kredi ｋ｡ｲｬ＠ Teminat ｏｲ｡ｮ＠ % 

KGF'den Talep Edilen Garanti ｏｲ｡ｮ＠ % 

ｙｵｫ｡ｲ､｡ｬｴｩ＠ bilgilerin ､ｯｲｵｬｵｵｮｵ＠ ve KGF'nin tetkikine amade ｢ｵｬｵｮ､ｵｵｮｵ＠ beyan 
eder ve bu çerçevede ekteki ､ｯｳｹ｡ｮｮ＠ Kredi Garanti Fonu'nun garantisi dahilinde 
incelenmek üzere bilgilerinize arz ederiz. 

ｌ･ｦｫｯ｡Ｚ＠ ......... /20 .. . 

BANKA ｙｅｔｋｌ＠ ｍｚａｌａｒｉ＠

VE ｋａｅ＠



709

｢ｵ＠ formdaki bilgiler ile birlikte ｡ ｡､｡ｫｩ＠ belgelerin de eklenmesi zorunludur : 

1- ｋｩｩｹ･＠ ait banka kredi ､ｯｳｹ｡ｳＬ＠

2- Banka Yönetim Kumlu'nun kredi talebi ｨ｡ｫｫｮ､｡ｫｩ＠ ｫ｡ｲ｡ｲ＠ ve ｯｮ｡ｹｬ＠ kredi müracaat formu, 

3- KGF lehine verilecek ｴ･ｭｩｮ｡ｴＨｬ｡ｲＩｮ＠ türü ve bilgileri, mülkiyet belgeleri, banka ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠
ｹ｡ｰｴｲｬ｡ｮ＠ ekspertiz raporu, 

4- Müracaat sahiplerinin banka ｨ･ｳ｡ｰｬ｡ｲｮｮ＠ son bir ｹｬｬｫ＠ ekstresi, 

5- Müraacat sahibi ve kefil(ler)in kimlik ｫ｡ｲｴ＠ fotokopisi, ｭ｡｡＠ bordrosu, tüm telefon 
ｮｵｭ｡ｲ｡ｬ｡ｲ＠ ve adresleri, 

6- ｋｩｩｬ･ｲｩｮＬ＠ 48/1977 ｳ｡ｹｬ＠ "Kamu ａｬ｡｣｡ｫｬ｡ｲｮｮ＠ Tahsili Usulü ｙ｡ｳ｡ｳＢ＠ ｧ･ｲ･ｩｮ｣･＠ devlete 
borcu olup ｯｬｭ｡､ｮ｡＠ dair belge, 

7- Tüzel ｫｩｩｬ･ｲｩｮ＠ Resmi Kabz ve Mukayyitlik Dairesinden ｯｮ｡ｹｬ＠ ｩｲｫ･ｴｩｮ＠ bir set güncel onay 
belgeleri, ｫｩｩｬ･ｲｩｮ＠ vergi ｬ･ｶｨ｡ｳ＠ ile ana ｳｺｬ･ｭ･＠ ve tüzük sureti, 

8- ｋｩｩｮｩｮ＠ mali ｧ･ｭｩｩ＠ de dikkate ｡ｬｮ｡ｲ｡ｫ＠ serbest ｭｵｲ｡ｫｰ＠ ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ ｯｮ｡ｹｬ｡ｮｭ＠ son üç 
ｹｬｬｫ＠ ｢ｩｬ｡ｮｯｬ｡ｲＬ＠ yeni bir ｫｵｲｵｬｵ＠ ｯｬｭ｡ｳ＠ durumunda ise en az bir ｹｬｬｫ＠ serbest ｭｵｲ｡ｫｰ＠
ｯｮ｡ｹｬ＠ ｢ｩｬ｡ｮｯｬ｡ｲｮｮ＠ ｯｬｭ｡ｳ＠ ｧ･ｲ･ｫｮ･ｫｴ･､ｩｲＮ＠

Ancak mali ｧ･ｭｩ＠ aranmayacak, mal ve hizmet üretmek için yeni bir ｩｬ･ｴｭ･＠ kuracak 
ｧｩｲｩｩｭ｣ｩｬ･ｲｩｮＺ＠

a- ｂ｡ｫ｡＠ bir ｩｬ･ｴｭ･､･＠ ｯｲｴ｡ｫｬ＠ ｢ｵｬｵｮｭ｡ｭ｡ｳＬ＠

b- ｇｩｲｩｩｭ｣ｩｮｩｮ＠ veya hakim ｯｲｴ｡ｮ＠ ｩ＠ fikrine uygun bilgi ve beceriye sahip ｯｬ､ｵｵｮｵ＠
gösteren ilgili ｢｡ｫ｡ｮｬｫｬ｡ｲ､｡ｮＬ＠ ｢｡ｬ＠ ｯｬ､ｵｵ＠ odalar ｢ｩｲｬｩｩｮ､･ｮ＠ ya da mesleki ｫｵｲｵｬｵｬ｡ｲ､｡ｮ＠
｡ｬｮｭ＠ ｧｩｲｩｩｭ｣ｩｬｩｫ＠ ･ｩｴｩｭ＠ ｳ･ｲｴｩｦｩｫ｡ｳｮ｡＠ sahip ｯｬｭ｡ｳ Ｌ＠ ｡ｬｮｭ＠ olan bu ｳ･ｲｴｩｦｩｫ｡ｮｮ＠

ekonomiden sorumlu ｂ｡ｫ｡ｮｬｫ＠ ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ ｯｮ｡ｹｬ｡ｮｭ＠ ｯｬｭ｡ｳ Ｌ＠

c- ｇｩｲｩｩｭ｣ｩｮｩｮ＠ iflas ･ｴｭｩ＠ veya tasfiye halinde, ｩｬ･ｲｩ＠ kayyum veya vasi ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ yürütülen, 
faaliyetleri ｡ｳｫｹ｡＠ ｡ｬｮｭ＠ veya bunlarla ilgili bir ｫｯｶｵｴｵｲｭ｡ｮｮ＠ konusu olan veya KKTC 
ｭ･ｶｺｵ｡ｴｮ､｡＠ öngörülen benzer ､ｵｲｵｭｬ｡ｲｮｮ＠ ｢ｵｬｵｮｭ｡ｭ｡ｳ Ｌ＠

d- ｬ･ｴｭ･＠ ｢｡ｮ｡＠ toplam garanti limiti ＶＰ Ｎ ＰＰＰＬＭＨａｬｴｭ｢ｩｮＩｔｌＧｹｩ＠ ve garanti ｯｲ｡ｮ＠ ＥＴＰ Ｇ ＠

geçmeyecektir. 

e- Borçlu Cari Limitli krediler (BCH), Kredili Mevduat ｈ･ｳ｡｢＠ (KMH), kredi ｫ｡ｲｴｬ｡ｲ＠

kapsam dahilinde ､･ｩｬ､ｩｲ Ｎ＠

f- ｮｴ･ｲｮ･ｴ＠ kafe ｩｬ･ｴｭ･｣ｩｬｩｩ Ｌ＠ ｡ｮｳ＠ ｯｹｵｮｬ｡ｲ＠ ｢｡ｹｩｬｩｩＬ＠ ･ｬ･ｮ｣･＠ sektörü için ｫｵｬｬ｡ｮｬ｡｣｡ｫ＠ krediler 
kapsam dahilinde ､･ｩｬ､ｩｲＮ＠

g- Bankalar nezdinde bulunan kredi risklerinin ｫ｡ｰ｡ｴｬｭ｡ｳｮ｡＠ yönelik ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲｬ｡｣｡ｫ＠ krediler 
kapsam dahilinde ､･ｩ ｬ ､ｩｲＮ＠
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KUZEY KIBRIS TÜRK ｃｕｍｈｕｒｙｅｔ＠

ｋｒｅｄ＠ ｇａｒａｎｔ＠ FONU 
ｌ･ｦｫｯ｡Ｍｋｋｔｃ＠

ｇａｒａｎｔ＠ ｂａｖｕｒｕ＠ FORMU 

Ek(2) 

1-Kisinin; 
Ticaret ｵｮｶ｡ｮＯｇ･ｲ･ｫ＠ ｩｴｩｩｮｩｮ＠ ｡､＠ ve 
ｳｯｹ｡､＠

Adresi, telefon, teleks ve faks 
ｮｵｭ｡ｲ｡ｬ｡ｲＬ＠ varsa web sitesi ve e-posta 
adresi 

ｂ｡ｬ＠ ｯｬ､ｵｵ＠ Vergi Dairesi ve vergi 
no'su 

ａｳｬ＠ faaliyet konusu ve varsa yan 
faaliyet ｫｯｮｵｬ｡ｲ＠

ￇ｡ｬ｡ｮ＠ ｳ｡ｹｳ＠

Son 3 ｹｬ＠ itibariyle cirosu 
...... ｹｬ＠ cirosu: ........................... 
. . . . . . ｹｬ＠ cirosu: ........................... 
. . . . . . ｶｬ＠ cirosu: ........................... 

Finansman ｩｨｴｩｹ｡｣ｮｮ＠ ｡ｭ｡｣＠ ve 
ｭｩｫｴ｡ｲ＠ (TL/ $/ f/ €) 

il- ￇ｡ｬｬ｡ｮ＠ Banka ve ｄｩ･ｲ＠ Finans ｋｵｲｵｭｬ｡ｲ＠ ve Kredileri ｈ｡ｫｫｮ､｡Ｚ＠
A-Kredi 
ｂ｡ｮｫ｡Ｏｄｩ･ｲ＠ Finans Kurumunun ｡､＠

Kredi türü (nakdi/gayri nakdi) 

Limiti ve riski (TL/ $/ f,/ €) 

ｔ･ｭｩｮ｡ｴ＠ (ipotek/ kefalet/ rehin/ 
ｭ￼ｴ･ｲｩ＠ çeki) 

B-Mevduat 
Banka ｡､＠
Mevduat türü (vadeli/vadesiz) 
Miktar 
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111- ｄｩ･ｲ＠ Bilgiler: 
Devam Eden ｙ｡ｴｲｭｬ｡ｲ＠
Türü 
ｂ｡ｬ｡ｮｧ＠ tarihi 
Planlanan ｢ｩｴｩ＠ tarihi 
ｙ｡ｴｲｭｮ＠ toplam ｴｵｴ｡ｲ＠
ｇ･ｲ･ｫｬ･･ｮ＠ ｹ｡ｴｲｭ＠ ｴｵｴ｡ｲ＠

ｙｵｫ｡ｲ､｡ｫｩ＠ bilgilerin ､ｯｲｵｬｵｵｮｵ＠ beyan eder ve bu çerçevede Kredi Garanti 
Fonu'nun garantisinden ｦ｡ｹ､｡ｬ｡ｮｭ｡ｹ＠ talep ederiz. 

ｌ･ｦｫｯ｡Ｚ＠ ........ ./20 .. . 

ｭｺ｡＠
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Ek(3) 

ｓｔｈｂａｒａｔ＠ MUV ａｆａｋａｔｎａｍｅｓ＠

..................... BANKASI LTD./ ａＮ＠ . 

........................ ｕｂｅｓ＠ ｍￜｄￜｒｌￜￜ＠

ｂ｡ｮｫ｡ｮｺ＠ ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ ｴ｡ｲ｡ｦｭ｡Ｏｭｺ｡＠ ｫｵｬｬ｡ｮ､ｲ｡｣｡ｫ＠ olan ......................................... Kredisi'nden 

yararlanmak istiyorum/uz. 

Muhtelif bankalar ve/veya Merkez ｂ｡ｮｫ｡ｳ＠ nezdindeki kredi limiti ve risk bilgileri-min/mizin 

incelenmesi konusunda ｴ｡ｲ｡ｦｮｺ｡＠ tam yetki ｶ･ｲ､ｩｩＭｭｩＯｭｩｺｩ＠ beyan ederim/iz. 

｢ｵ＠ ｳｴｩｨ｢｡ｲ｡ｴ＠ Muvafakatnamesi Kredi Garanti Fonu için de geçerlidir. Bu çerçevede 

ｹ｡ｰ｡｣｡ｮｺ＠ inceleme nedeniyle ｨ｡ｫｫＭｭ､｡Ｏｭｺ､｡＠ ｡ｲ｡ｴｲｭ｡＠ ｹ｡ｰｴｮｺ＠ istihbaratla ilgili tüm 

bilgileri ｡ｬ｡｣｡ＭｭＯｭｺ＠ kredilere garanti verilmesini ｳ｡ｬ｡ｭ｡ｫ＠ ｡ｭ｡｣ｹｬ｡＠ Kredi Garanti Fonu' 

na vermenize muvafakat ･ｴｴｩｩＭｭｩＯｭｩｺｩＬ＠ bu halde KGF'ye ve ........................... . 

BANKASI ｌｔｄＮＧ･ＯａＮ Ｎ Ｇｹ･＠ bir sorumluluk tevcih ･ｴｭ･ｹ･｣･ｩｭＯｩｺ＠ gibi bir talepte de 

｢ｵｬｵｮｭ｡ｹ｡｣｡ＭｭＯｭｺ＠ ｩｭ､ｩ､･ｮ＠ taahhüt ederim/iz. 

｢ｵ＠ muvafakatname ile Kredi Garanti Fonu' na ｩｲｫ･ｴｩｭｩｺ＠ ve/veya ｯｲｴ｡ｫｬ｡ｲｭｺ＠ ve/veya 

｡ｨｳｭ＠ ｨ｡ｫｫｮ､｡＠ gerek ｂ｡ｮｫ｡ｮｺｮ＠ sahip ｯｬ､ｵｵ＠ ve temin ･ｴｴｩｩ＠ her türlü bilginin (krediler ve 

ｴ･ｭｩｮ｡ｴｬ｡ｲｭｺ＠ ile ilgili bilgiler, hesap özetlerimiz vb) gerekse ｴ｡ｲ｡ｦｭｺ､｡ｮ＠ verilecek her türlü 

bilginin verilmesinin, 62/2017 ｳ｡ｹｬ＠ ｂ｡ｮｫ｡｣ｬｫ＠ ｙ｡ｳ｡ｳＧｮｮ＠ 27. maddesine ｡ｹｫｲｬｫ＠ ｴ･ｫｩｬ＠

･ｴｭ･ｹ･｣･ｩｮｩ＠ ｩｭ､ｩ､･ｮ＠ gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder-im/riz. 

Tarih: ...... ./20 .. . 

ｋｩｩ＠ ｳｭｩ＠

Adresi 

ｋ｡･＠ Ｍｭｺ｡＠


