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KARACADAĞ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kayıtlarından ve başkaca her türlü kayıtlardan çeşitli Bankalar ve 

Katılım Bankaları nezdindeki kredi limiti ve risk bilgilerimi(zi)n ile iflas, tasfiye veya konkordato hallerinden biri 

kapsamında olup olmadığımı(zı)n, Bankalara vadesi geçmiş borçlarım(ız)ın bulunup bulunmadığı, icra takibine 

maruz bulunup bulunmadığımı(zı)n ve moralite bilgileri hususlarıyla sınırlı olmak üzere araştırılması ve tarafımızca 

kullanılacak  proje hesabının açılacağı banka nezdindeki proje hesabının yetkili kişilerce izlenmesi, gerektiğinde 

bloke konularak kısıtlanması hususunda tarafınıza tam yetki verdiğimi(zi), hesap üzerindeki yetkimi(zi)n 

kısıtlanması nedeniyle Bankadan herhangi bir talepte bulunmayacağım(ız)ı beyan ederim/ederiz. 

 

Kredi kullandığım(ız) banka tarafından hakkım(ız)da düzenlenen değerlendirme raporlarının ve kredi 

bilgilerinin Bankaca Ajansa gönderilmesine muvafakat eder, söz konusu raporların ve kredi bilgilerinin Bankaca 

Ajansa gönderilmesi nedeniyle Bankaya herhangi bir sorumluluk tevdi etmeyeceğimi(zi), bu konuda Bankadan 

herhangi bir talepte bulunmayacağımı(zı), hesaplarıma(mıza) ilişkin hesap hareketlerinin Banka tarafından Ajansa 

verilebileceğini ve bundan dolayı herhangi bir itirazda bulunmayacağımı(zı) taahhüt ederim/ederiz. 

Proje hesabının açıldığı banka nezdindeki Proje Hesabım(ız)ın Ajans tarafından izlenmesine ve söz konusu Proje 

Hesabım(ız)a Ajansın yetkilendireceği personel/personellerin internet üzerinden tek bir şifreyle erişimine, ayrıca 

Ajansın yazılı talimatına istinaden Proje Hesabım(ız) üzerindeki tasarruf yetkimizin kısıtlanmasına gayrikabili rücu 

olarak muvafakat ederim/ederiz. 

 

Proje uygulama döneminde Ajans tarafından, sözleşmede belirttiğim(iz), tarafımızca kullanılacak 

Banka’daki Proje Hesabım(ız)a yapılacak bütün ödemelerde (ön ödeme, ara ödeme ve nihai ödeme) hesapta 

oluşacak faiz gelirinin tümünün Ajansa ait olduğunu ve bu hesaplarda biriken faiz gelirlerinin proje dönemi 

sonunda Ajansın kendi hesaplarına aktarılmasına muvafakat ettiğimi(zi) beyan ve kabul ederim/ederiz.  

 

 Proje uygulama döneminde ve sonrasında destek sözleşmesi herhangi bir nedenle fesh edilirse, proje 

hesabına Ajans tarafından aktarılmış olan destek tutarının ve destek tutarının banka gelir getirici 

hesaplarında(vadeli, repo, yatırım vb.)değerlendirilmesi neticesine oluşan her türlü faiz gelirinin, ayrıca şirket 

talimatına gerek olmaksızın, Ajans talimatıyla, proje hesabından Ajans hesabına aktarılmasına gayrikabili rücu 

olarak muvafakat ederim/ederiz. 

  

Bu çerçevede, Bankacılık Kanunu’nun “Sırların Saklanması” başlıklı 73. maddesi ve “Sırların 

Açıklanması” başlıklı 159. maddesi hükümlerince, Ajansa ya da tarafım(ız)la ilgili araştırma yapacağınız T.C. 

Merkez Bankasına veya Proje Hesabının açılacağı Bankanıza herhangi bir sorumluluk tevdi etmeyeceğimi(zi) veya 

Ajanstan ya da T.C. Merkez Bankasından veya Proje Hesabının açılacağı Bankadan herhangi bir talepte 

bulunmayacağımı(zı) peşinen kabul ve taahhüt ederim/ederiz.  ../../2012     
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