
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ek (a) 

GARANTİ TALEP FORMU 

 

TALEP EDİLEN GARANTİYE İLİŞKİN KREDİ BİLGİLERİ 

 

 

Kredi Talep Eden Gerçek/Tüzel Kişi 

Adı – Soyadı/ Unvanı 

 

  

Kredi Başvuru Tarihi 

 

  

Kredi Kabul Tarihi 

   

  

Talep Edilen Kredi Tutarı (TL/ $/ £/ €) 

 

  

Kabul Edilen Kredi Tutarı(TL/ $/ £/ €) 

 

  

Talep Edilen Kredi Vadesi 

 

   

Kabul Edilen Kredi Vadesi 

 

 

İlgili Banka Hesap No 

 

 

Kredi Karşılığı Teminat Türü 

 

 

Bankalar Yasasına göre talepte 

bulunan kişinin ayni risk grubu içinde 

bulunan kişilere kullandırılan 

kredilerin toplam tutarı 

 

 

Kredi Karşılığı Teminat Oranı 

 

% 

KGF’den Talep Edilen Garanti Oranı 

 

%  

 

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve KGF’nin tetkikine amade bulunduğunu beyan 

eder ve bu çerçevede ekteki dosyanın Kredi Garanti Fonu’nun garantisi dahilinde 

incelenmek üzere bilgilerinize arz ederiz. 

 

Lefkoşa:………/20… 

 

                                                                                     BANKA YETKİLİ İMZALARI  

 

                                                                                                          VE KAŞE 

 



İşbu formdaki bilgiler ile birlikte aşağıdaki belgelerin de eklenmesi zorunludur: 

 

1- Gerçek ve/veya tüzel kişiye ait banka kredi dosyası, 

2- Banka Yönetim Kurulu’nun kredi talebi hakkındaki kararı ve onaylı kredi müracaat formu, 

3- KGF lehine verilecek teminat(lar)ın türü ve bilgileri, mülkiyet belgeleri, banka tarafından 

yaptırılan ekspertiz raporu, 

4- Müracaat sahiplerinin banka hesaplarının son bir yıllık ekstresi, 

5- Müraacat sahibi ve kefil(ler)in kimlik kartı fotokopisi, maaş bordrosu, tüm telefon 

numaraları ve adresleri, 

6- Gerçek ve/veya tüzel kişilerin 48/1977 sayılı “Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası” 

gereğince devlete borcu olup olmadığına dair belge,  

7- Tüzel kişilerin Resmi Kabz ve Mukayyitlik Dairesinden onaylı şirketin bir set güncel onay  

belgeleri ile ana sözleşme ve tüzük sureti,  

8- Gerçek ve/veya tüzel kişinin mali geçmişi de dikkate alınarak serbest murakıp tarafından 

onaylanmış son üç yıllık bilançoları, yeni bir kuruluş olması durumunda ise en az bir yıllık 

serbest murakıp onaylı bilançolarının olması gerekmektedir. 

Ancak mali geçmiş aranmayacak, mal ve hizmet üretmek için yeni bir işletme kuracak 

girişimcilerin: 

a- Başka bir işletmede ortaklığı bulunmaması, 

b- Girişimcinin veya hakim ortağın iş fikrine uygun bilgi ve beceriye sahip olduğunu 

gösteren ilgili bakanlıklardan, bağlı olduğu odalar birliğinden ya da mesleki kuruluşlardan 

alınmış girişimcilik eğitim sertifikasına sahip olması, alınmış olan bu sertifikanın 

ekonomiden sorumlu Bakanlık tarafından onaylanmış olması, 

c- Girişimcinin iflas etmiş veya tasfiye halinde, işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, 

faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olan veya KKTC 

mevzuatında öngörülen benzer durumlarının  bulunmaması, 

d- İşletme başına toplam garanti limiti 60.000,-(Altmışbin)TL’yi ve garanti oranı %40’ı 

geçmeyecektir.  

e- Borçlu Cari Limitli krediler (BCH), Kredili Mevduat Hesabı (KMH), kredi kartları 

kapsam dahilinde değildir. 

f- İnternet kafe işletmeciliği, şans oyunları bayiliği, eğlence sektörü için kullanılacak krediler 

kapsam dahilinde değildir. 

g- Bankalar nezdinde bulunan kredi risklerinin kapatılmasına yönelik kullandırılacak krediler 

kapsam dahilinde değildir.  

 

 

 

 

 


