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GİRİŞ  

Bu mevzuatın amacı, Ziraat Bank Uzbekistan А.Ş.'nin (bundan böyle 

Banka olarak anılacaktır) girişimcilere, gerçek kişilere ve tüzel kişilere 

sağlayacağı tüm kurumsal kredi ürünlerinde geçerli olan kredi 

süreçlerine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesidir. 

Bankamızda, bireysel krediler dışındaki diğer tüm krediler, 

“KURUMSAL KREDİLER” olarak adlandırılmaktadır. 

Bu mevzuatta belirtilmeyen konularda, Genel Müdürlükten alınan 

talimatlara uygun olarak işlem yapılacaktır. 

KAPSAM  

Bu mevzuat, Bankanın pazar ve müşteri odaklı stratejileri ve kredi 

politikaları çerçevesinde belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi 

amacına yönelik olarak gerçek ve tüzel kişilere kullandırılacak her 

türlü nakdi ve gayrinakdi kredi işlemlerine ilişkin prosedürleri 

belirlemektedir. Banka çalışanlarının her biri bu prosedüre uymak 

zorundadır. 

Bankamızdaki organizasyonel değişiklikler ve yasal düzenlemelerdeki 

gerekli değişiklikler iş bu uygulama esas ve usullerine Kredi Tahsis ve 

Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı tarafından entegre edilir.  

Diğer taraftan iş bu uygulama esas ve usulleri ile Kurumsal Krediler 

Uygulama Esas ve Usullerinde aynı doğrultuda yer alan hükümlerde 

Kurumsal Krediler Uygulama Esas ve Usullerinde değişiklik yapıldığı 

takdirde ülke düzenlemeleri de göz önünde bulundurularak iş bu 

uygulama esas ve usullerinde gerekli revizyon Kredi Tahsis ve 

Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığınca yapılır.  

КИРИШ 

Бу тартибнинг мақсади, Ziraat Bank Uzbekistan АЖ нинг (бундан кейин 

Банк деб аталади) тадбиркорларга, жисмоний ва юридик шахсларга 

ажратиладиган барча корпоратив кредит маҳсулотларига оид бўлган 

кредит жараёнлари билан боғлиқ асос ва усулларни белгилашдир. 

Банкда, чакана кредитлардан ташқари бошқа барча кредитлар, 

“КОРПОРАТИВ КРЕДИТЛАР” деб юритилади. 

Ушбу тартибда белгиланмаган масалаларда, Бош Банкдан берилган 

топшириқларга мувофиқ амалиётлар бажарилади. 

МАЗМУНИ 

Ушбу тартиб, Банкнинг бозор ва мижозга йўналтирилган стратегиялари 

ва кредит сиёсатлари доирасида белгиланган режаларини бажарилиши 

мақсадларига мувофиқ жисмоний ва юридик шахсларга ажратиладиган 

барча турдаги кредит ва банк кафолатлари амалиётларигат доир 

жараёнларни белгилайди. Банк ходимларининг хар бири бу жараёнларга 

риоя қилиши мажбурийдир. 

Банкдаки ташкилий тузилмасидаги ва қоидалардаги тегишли 

ўзгартиришлар ушбу тартибга Кредитлаш ва Мониторинг бўлимлари 

томонидан киритилади. 

Шунингдек, ушбу тартиб билан Банкнинг бошқа ички меъёрий 

хужжатларини мувофиқлаштириш ҳамда амалдаги қонунчилик 

хужжатлари талабларига мувофиқ ушбу тартибни қайта қўриб чиқиш 

Кредитлаш ва Мониторинг бўлимлари томонидан амалга оширилади. 

 

 



1. UYGULAMA ESAS VE USULLERI  

1.1. GENEL ESASLAR  

1.1.1. Kredinin Tanımı  

Bankacılıkta kredi; geri ödeyeceği konusunda kendisine güven 

duyulan gerçek veya tüzel kişilere belirli bir bedel (faiz ve/veya 

komisyon) karşılığında ve belirli bir süre ile ödünç para verilmesi veya 

bu kişiler lehine bir işin yapılması, edimin yerine getirilmesi ya da bir 

borcun ödenmesi konularında garanti verilmesidir.  

 

1.1.2. Kredinin Unsurları  

Güven  

Güven kredinin en temel unsuru olup, kredi lehtarına – ortaklarına olan 

güven ile işletmeye ve fon sağlama/geri ödeme gücüne olan güven 

olarak sınıflandırılır. 

Risk  

Bankacılıkta risk; her türlü limitle ödünç verilen paranın tahsiline ve 

verilen garantiye konu taahhüdün yerine getirilmesine kadar meydana 

gelmesi muhtemel geri ödeme sorunlarının toplamıdır.  

Vade  

Bankalarca ödünç verilen paranın ve/veya sağlanan garantinin iade 

edilmesi için tanınan süredir.  

1.2. KREDİLENDİRME İLKELERİ  

Tüm kredi işlemlerinde güvenilirlik, akışkanlık ve verimlilik unsurları 

birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Kredinin getirili bir şekilde 

kullandırılması ve sorun olmadan geri dönüşü konusunda bu üç ilke 

ayrı ayrı önem taşımaktadır.  

1. ТАРТИБ ВА ҚОИДАЛАР  

1.1. УМУМИЙ АСОСЛАР  

1.1.1. Кредит тушунчаси  

Банк кредити; қайтаришлик масаласида ўзига ишонч қозонган 

жисмоний ва юридик шахсларга белгиланган бадал (фоиз ва/ёки 

воситачилик ҳақи) эвазига ва белгиланган муддатга қарз маблағини 

бериш ёки бу шахсларга маълум бир амалиётлар бажарилиши, амалга 

оширилиши ёки қарзни тўлаш билан боғлиқ кафолат тақдим 

этилишидир. 

 

1.1.2. Кредитнинг унсурлари  

Ишонч 

Ишонч кредитнинг энг асосий омили бўлиб, қарз олувчига – 

шерикларига бўлган ишонч билан мижозга ва қарз бериш/қайтариш 

салоҳиятига бўлган ишонч сифатида таснифланади. 

Хатар 

Банк фаолиятида хатар, хар турдаги лимит билан қарзга берилган 

маблағларни ундирилишига ва тақдим этилган кафолат 

мажбуриятларини бажарилишига қадар ўртага чиқиши мумкин бўлган 

тўловлардаги муаммоларнинг йиғиндисидир. 

Муддат 

Банк томонидан қарзга берилган маблағларни ва/ёки тақдим этилган 

кафолатни сўндириш учун белгиланган вақтдир. 

1.2. КРЕДИТЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ 

Барча кредит амалиётларида ишончлилик, давомийлик ва самарадорлик 

омиллари бир-биридан ажралмас яхлитдир. Кредитнинг даромадли бир 

шаклда берилиши ва муаммо бўлмасдан қайтариш масаласида бу уч 

тамойил алоҳида-алоҳида аҳамият касб этади. 



Güvenilirlik  

Güven, kredi alan borçlunun alacaklı bankaya karşı borcunu geri 

ödeyeceğine ve sözleşmedeki diğer edimleri yerine getireceğine dair 

alacaklı banka nezdinde oluşturduğu inançtır. Güvenilirlik kredinin 

geri ödenme olasılığının yüksek olmasıdır. Firma ile ilgili sağlıklı 

değerlendirme (mali/mali olmayan veriler ışığında), faaliyet 

döngüsüne uygun vade, riskin yayılması, sağlam ve riski karşılar 

değerde teminat ve kredi sürecinde müşterilerin etkin bir şekilde 

izlenmesi, güvenilirliği sağlayan faktörlerdir.  

Akışkanlık/Seyyaliyet  

Kredi vadelerinin belirlenmesinde sağlayan önemli unsurlar şunlardır:  

- müşterinin faaliyet döngüsü ile uyumlu vade ve ödeme taksit planı 

belirlenmesi,  

- müşterilere ihtiyacının üzerinde veya kredinin geri dönüşünü 

tehlikeye düşürecek ölçüde ihtiyacının altında kredi tesis edilmemesi,  

- kredi ödeme planının nakit akışları ile uyumlu olması,  

- krediye ilişkin tahsilatların zamanında yapılması,  

- faizlerin devrelerinde nakden tahsili,  

- anapara ödemelerinin nakit akışlarına uyumlu olmak suretiyle 

yapılması,  

- tahsis olunan kredinin amacına uygun olarak kullandırılması, 

akışkanlığı (seyyaliyet) sağlanması.  

Verimlilik  

Kredi kullandırılan müşteriye, Bankamızın diğer ürünlerinin de çapraz 

satış yöntemi ile kullandırılması sonucunda, faizin yanı sıra komisyon 

ve diğer gelirlerle elde edilecek gelirlerin artırılmasıdır. Kredinin risk-

getiri dengesi gözetilerek verimli kullandırılması esastır.  

Ишончлилик 

Ишонч, кредит олган қарздорнинг ҳақдор банкка қайтариши ва 

шартномадаги бошқа мажбуриятларни бажаришига доир ҳақдор банкда 

шакллантирган шубҳасизликдир. Ишончлилик кредитнинг 

қайтарилишини эҳтимоли юксаклигидир. Мижозни соғлом баҳолаш 

(молиявий/номолиявий кўрсаткичлари асосида), фаолият айланмасига 

мос муддат, хатарларни диверсификациялаш, соғлом ва хатарларни 

қопловчи таъминот ва кредитлаш жараёнида мижозларни самарали 

мониторинг қилиш, ишончлилигини таъминловчи омилдир. 

 Давомийлик/Узликсизлик 

Кредит муддатларини белгиланишини таъминловчи муҳим унсурлар 

қуйидагилардир: 

- Мижознинг фаолият айланмаси билан мос муддат ва ойлик тўлов 

режасини белгилаш, 

- Мижознинг эҳтиёжидан ортиқ ёки кредитнинг қайтарилишини 

таҳликага туширадиган ўлчамда эҳтиёждан паст бўлган кредит 

ажратмаслик, 

- Кредит қайтарилиши режасининг пул оқимлари билан мос келиши, 

- Кредитни қайтариш билан боғлиқ тўловларни ўз вақтида амалга 

оширилиши, 

- Фоизларни ўз вақтида ундириб бориш, 

- Асосий қарз тўловларини пул оқимларига мос равишда амалга 

ошириш, 

- Ажратилган кредитнинг мақсадига мувофиқ ишлатилишини, 

давомийлигини (узликсизлигини) таъминлаш. 

Унумдорлик 

Кредит ажратилган мижозларга, Банкнинг бошқа маҳсулотларини ҳам 

таклиф этиш орқали, фоизларни, шунингдек воситачилик ва бошқа 

даромадларни олинишини кўпайтиришдир. Кредитнинг хатар-даромад 

мувозанатини кўзда тутган ҳолда самарали тарзда ажратилиши асосдир. 



1.3. KREDİLERLE İLGİLİ MEVZUAT 

Kredilerle ilgili mevzuatı, yasal düzenlemeler ve Bankamız 

düzenlemeleri oluşturmaktadır. 

1.3.1. 1.3.1. Yasal Düzenlemeler 

- Özbekistan Cumhuriyetinin Banka ve bankacılık faaliyetleri 

hakkında, Merkez Bankası hakkında, Muhasebe Hesabı hakkında, 

Rehin Sicili hakkında, Kredi Bilgi Paylaşımı hakkında, 

Mikrofinans hakkında, Döviz Düzenlemesi hakkında, Banka sırrı 

hakkında, Finansal Kiralama hakkında, Tuketici Kredisi hakkında, 

Konut Kredisi hakkında kanunları, 

- Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili kanunlar kapsamında 

yayımlanmış Kararname, Tüzük, Yönetmelik ve Tebliğler, 

- Özbekistan Merkez Bankası(ÖMB)’nın genelge ve talimatları, 

- Bankacılık Kanunu ve söz konusu kanuna ilişkin tüm 

düzenlemelere Özbekistan Merkez Bankasının resmi internet 

sitesinden (http://www.cbu.uz/) ulaşılabilmektedir, 

- Ana bankanın mevzuatı, politikası ve prosedürleri (Özbekistan 

Cumhuriyeti düzenlemelerine uygun olduğu sürece). 

1.3.2. 1.3.2. Bankamız Düzenlemeleri 

- Ana Sözleşme,  

- Yönetmelikler, 

- Uygulama Esas ve Usulleri,  

- Yönergeler ve Duyurulardan oluşmaktadır. 

  

1.3. КРЕДИТЛАШ БЎЙИЧА ҚОНУНЧИЛИК 

Кредитлаш бўйича қонунчилик амалдаги қонунчилик хужжатлари ва 

Банкнинг тартиботларидан ташкил топади. 

1.3.3. 1.3.1. Қонунчилик хужжатлари 

- Банклар ва банк фаолияти тўғрисида, Марказий банк тўғрисида, 

Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида, Гаров реестри тўғрисида, Кредит 

ахборотлари алмашинуви тўғрисида, Микромолиялаш тўғрисида, 

Валюта тартибга солиш тўғрисида, Банк сири тўғрисида, Лизинг 

тўғрисида, Истеъмол кредити тўғрисида, Ипотека кредити тўғрисида 

Ўзбекистон Республикасининг қонунлари, 

- Банклар ва банк фаолияти ва бошқа тегишли қонунлар асосида 

чиқарилган қарорлар, низомлар, тартиблар ва йўриқномалар, 

- Ўзбекистон Марказий банкининг кўрсатмалари ва топшириқлари, 

- Банклар ва банк фаолияти тўғрисидаги қонун ва ушбу қонунга 

алоқадор барча тартиботлар Ўзбекистон Марказий банкининг 

расмий интернет сайтида (http://www.cbu.uz/) жойлаштирилган, 

- Бош банкнинг меъёрий хужжатлари, сиёсатлари ва тартиботлари 

(Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига уйғун бўлган тақдирда).  

1.3.2. Банкнинг тартиботлари 

- Банк Устави, 

- Сиёсатлар ва Низомлар, 

- Тартиб ва Йўриқномалар, 

- Буйруқ ва фармойишлардан ташкил топади. 

 

http://www.cbu.uz/
http://www.cbu.uz/


1.4. RİSK GRUPLARININ BELİRLENMESİ 

Kredi kararlarının etkinliğini artırabilmenin ve geri dönüş emniyetini 

tesis edebilmenin en önemli gerekliliklerinden birisi; lehine kredi 

tesis edilecek olan kişi ve işletmelerin bağlı oldukları risk grubu ve 

ilişkilerinin belirlenerek konsolide riskin yönetilebilmesidir. 

Bankamızca kredilendirilecek müşterilerin; sermaye, yönetim, 

organizasyon ve sözleşme gibi konulardaki ilişkilerinin bilinmesi, aynı 

risk grubuna ait firmaların Bankamızca izlenebilmesi, pazarlama, 

değerlendirme, kredi tahsis ve izleme süreçleri açısından ; 

 Kredi değerlendirme çalışmalarının tüm grubu kapsayacak 

şekilde yapılması suretiyle kredi aktif kalitesinin 

yükseltilmesini,  

 Kredi tahsis sürecinin etkinleştirilmesi ve hızlanmasını, 

 Aynı risk grubunda yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilere yönelik 

çapraz pazarlama faaliyetleri ile Bankamız ürün kullanımının ve 

kârlılığının artırılmasını, 

 Aynı risk grubuna bağlı tüm firmaların kolaylıkla izlenmesi ve 

erken uyarı sistemlerinin daha etkin çalışmasını, 

 Grubun Bankamız ile Özbekistan genelinde toplam ve kredi türü 

bazında limit ve risklerinin izlenmesini, 

 Bankamız portföy analizinin daha sağlıklı yapılmasını, 

sağlayacağından büyük önem arz etmektedir.      

 

1.4.1 Risk Grubu Tanımı ve Kriterleri 

          “Risk Grubu” kriterleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 

 Kredi müşterilerimiz olan gerçek kişilerin eşleri, çocukları, 

anne – babası ile kardeşleri, 

 İlgili gerçek kişi ile eşi ve çocuklarının yönetim kurulu üyesi 

veya genel müdürü oldukları şirketler,  

1.4. ХАТАР ГУРУҲЛАРИНИ БЕЛГИЛАШ 

Кредитлаш қарорларини самарадорлигини ошириш ва кредит 

қайтарилишини таъминлашнинг энг муҳим талабларидан бири, кредит 

ажратиладиган киши ва корхоналарнинг боғлиқ бўлган хатар гуруҳи ва 

алоқаларини белгилаб жамланма хатарни бошқара билишликдир. 

Банк томонидан кредит ажратиладиган мижозларни, капитали, 

бошқаруви, ташкилий ва шартномавий каби масалаларда алоқаларини 

аниқлаш, бир хатар гуруҳига оид фирмаларни Банк томонидан кузатиш, 

савдолашиш, баҳолаш, кредит ажратиш ва мониторинг жараёнлари 

нуқтаи назаридан, 

 Кредитни баҳолаш ишларини барча гуруҳларни ўз ичига олган 

шаклда амалга оширилиши шарти билан кредит активлари сифатини 

оширишини, 

 Кредит ажратиш жараёнини самарадорлигини ошириш ва 

тезлаштиришини, 

 Бир хатар гуруҳидаги барча жисмоний ва юридик шахсларга 

йўналтирилган маркетинг фаолиятлари билан Банкнинг 

маҳсулотлардан фойдаланиш ва даромадлилигини оширишини, 

 Бир хатар гуруҳига таълуқли барча фирмаларни кўлай мониторинги 

ва олдиндан огоҳлантириш тизимларини янада самарали ишлашини, 

 Гуруҳнинг Банк билан Ўзбекистон бўйича умумий ва кредит тури 

бўйича лимит ва хатарларини мониторингини, 

 Банкнинг портфели анализини янада соғлом бўлишини таъминлашда 

жуда муҳим аҳамият касб этади.  

1.4.1. Хатар гуруҳини аниқлаш ва унинг мезонлари 

“Хатар гуруҳи” мезонлари қуйидаги шаклда аниқланади: 

 Кредит мижозлари бўлган жисмоний шахсларнинг турмуш 

ўртоқлари, фарзандлари, ота-оналари билан ака-ука ва опа-

сингиллари, 



 İlgili gerçek kişilerin ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek 

başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri, ve 

bu kişilerin hisselerinin % 25’inden fazlasına sahip oldukları 

ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile ana 

firmanın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları veya 

iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri 

çerçevesinde %25’in üzerinde hisseye/oy hakkına sahip 

olduğu işletmeler, 

 Aralarında birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir 

veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu 

doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler 

bulunan gerçek ve tüzel kişiler ilgili risk gruplarına dâhil 

edilir. 

 Belirli bir oranda sermaye katılımı olsun ya da olmasın, 

aralarında yönetim birliği bulunan, gerçekleştirilen 

faaliyetlerin mali açıdan birbirini olumlu yada olumsuz olarak 

etkileyeceği düşünülen  firmalar ve söz konusu firmalarda 

kontrol etkinliği bulunan gerçek kişi ortaklar, aynı risk grubu 

içerisinde değerlendirilecektir. 

1.4.2 Etkin Kişi ve Ana Firmanın Belirlenmesi 

 Ortaklık tanımı yapılan her firma için etkin kişi/kişiler,  

 Grup tanımı yapılmış firmalar için ise grubun ana firması, 

 

tanımlarının yapılması gerekmekte olup, söz konusu tanımlar 

firmanın kredi değerlendirilmesi esnasında dikkate alınacaktır. 

 Etkin Kişi/Kişiler: Firmadaki sermaye payı ile birebir orantılı 

olmaksızın, bir firmayı idari ve finansal anlamda kontrol eden 

ve /veya temsil ve ilzama yetkili olan, kredi işlemleri başta 

olmak üzere Bankamızla en fazla işlem hacmini oluşturan 

gerçek kişi/kişilerdir.  

 Ушбу жисмоний шахс билан унинг турмуш ўртоғи ва фарзандлари 

кузатув кенгаши аъзоси ёки раҳбар бўлган корхоналар, 

 Ушбу жисмоний шахсларнинг ёки бир юридик шахснинг биргаликда 

ёки ёлғиз ўзи, бевосита ёки билвосита назорат қилган, ва бу 

кишиларни улушларининг 25 % дан ортиғига эгалик қилувчи ёки 

чекланмаган мажбурият билан қатнашган жамиятлари билан бош 

фирмани бевосита ўзи ёки бошқа гуруҳ фирмалари ёки жамиятлари 

воситасида, капитал ва бошқарув алоқалари доирасида 25% дан 

юқори улуш/овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган жамиятлари, 

 Бирининг тўлов қобилиятининг бошқа бир ёки бир нечтасининг 

тўлов қобилиятига таъсир этувчи ўзаро кафиллик, кафолат ёки шу 

каби алоқаларда бўлган жисмоний ва юридик шахслар бўйича хатар 

гуруҳларига киритилади. 

 Маълум бир фоизда капиталда иштирок этиши ёки этмаслигидан 

қатъий назар, ўзаро бошқарув бирлигида бўлган, амалга ошираётган 

фаолиятларининг молиявий жиҳатдан бир-бирига ижобий ёки 

салбий таъсир ўтказиши мумкин бўлган фирмалар ва ушбу 

фирмаларда назорат функциялари эга бўлган жисмоний шахс 

иштирокчилари, мазкур хатар гуруҳи ичида баҳоланади.   

1.4.2. Катта таъсир кўрсатаётган киши ва фирмани белгиланиши 

 Жамият ҳисобланган фирмага таъсир кўрсатувчи киши/кишилар, 

 Гуруҳ ҳисобланган фирмалар учун эса гуруҳнинг бош фирмаси, 

деб таърифлаш лозим бўлиб, ушбу таърифлар фирма кредитини 

баҳоланиши жараёнида инобатга олинади. 

Шахс қуйидаги ҳолларда юридик шахсга катта таъсир кўрсатаётган 

ҳисобланади: 

 юридик шахснинг йирик иштирокчиси (акциядори) бўлса; 

 юридик шахс билан тузилган расмий битим асосида ёки бошқа 

исталган усулда шахснинг фаолиятини бошқариш ёки раҳбарлик 

қилиш имкониятига эга бўлса. 



Ana Firma: Tamamlanmış son mali yıl cirosu ve aktif büyüklüğü baz 

alınarak  belirlenecektir Ancak, Genel Müdürlük tarafından, 

firmaların faaliyet gösterdiği sektör, firmaların bilanço yapıları ve 

grup içerisindeki etkinlikleri gibi hususlar dikkate alınarak 

yukarıdaki kriterden farklı olarak ana firma belirlenebilir. 

 

Kredi sürecinde, grup firmalarının mali verileri konsolide olarak 

değerlendirilecek ve grup firmalarının kredi talepleri tahsis edilecek 

grup limiti çerçevesinde değerlendirilecektir. Grup bünyesinde yer 

alan firmalardan sadece birinin kredi limiti mevcut ise, firma limiti 

grup limiti olarak tanımlanacak, birden çok grup firması için kredi 

limiti tahsis edilmesi söz konusu ise, grup limiti ilgili tahsis merci 

tarafından belirlenecektir.  

1.4.3 Risk Grubu Süreci ve Yönetimi 

Müşterilerin grup, ortaklık yapısı, iştirak ve yetkili kişiler ile ilgili 

tanımlamaları, Bankamızca manuel olarak takip edilmektedir.  

1.4.4 Grup Tanımı Yapılması Süreci 

Risk grubu tanımlama kriterleri göz önünde bulundurularak, aynı risk 

grubuna dahil oldukları düşünülen firmalar, şubelerde müşteri 

temsilcileri ve şube yöneticileri tarafından belirlenecektir. 

Krediler Yöneticiliği tarafından, lehine kredi limiti tahsis çalışması 

yapılan firma ya da firmalar ile aynı grupta bulunan diğer grup 

şirketlerinin varlığı tespit edildiğinde, söz konusu şirketlerin grup 

tanımlama/güncelleme işlemleri yapılacaktır.  

Grup bünyesinde gerçekleştirilecek esaslı değişikliklerde (ana 

firmanın değişmesi, ana firma sermaye yapısındaki değişiklik vb.) 

yeniden değerlendirme yapılmak suretiyle ilgili tahsis makamınca 

alınacak karar doğrultusunda işlem tesis edilecektir. 

Бош фирма тамомланган сўнг молиявий йил айланмаси асос олиниб 

белгиланади, лекин, Бош банк томонидан, фирмаларнинг фаолият 

кўрсатган соҳаси, фирмаларнинг баланс тузилмаси ва гуруҳ ичидаги 

таъсир кучи каби хусуслар инобатга олиниб юқоридаги мезонлардан 

фарқли бўлган бош фирма белгиланиши мумкин. 

Кредитлаш жараёнида, гуруҳ фирмаларининг молиявий кўрсаткичлари 

жамланиб баҳоланади ва гуруҳ фирмаларининг кредит талаблари 

ўрганилиб гуруҳ лимити доирасида баҳоланади. Гуруҳ ичида жой олган 

фирмалардан фақатгина бирининг лимити мавжуд бўлса, фирма лимити 

гуруҳ лимити ҳисобланади, бир нечта гуруҳ фирмаси учун кредит 

лимити белгилаш керак бўлса, гуруҳ лимити бўйича тегишли ваколатли 

орган томонидан белгиланади. 

1.4.3. Хатар Гуруҳи жараёни ва бошқаруви 

Мижозларнинг гуруҳи, шериклиги, жамият ва ваколатли кишилар билан 

боғлиқлиги Банк томонидан доимий аниқлаб борилади.  

1.4.4. Гуруҳни аниқлаш жараёни 

Хатар гуруҳини белгилаш мезонлари кўзда тутилган ҳолда, мазкур хатар 

гуруҳига таълуқли бўлган фирмалар, филиалларда мижоз бевосита 

ишловчи ходимлар ва филиал раҳбарлари томонидан белгиланади. 

Кредитлаш бўлими томонидан, кредит лимити белгиланган фирма ёки 

фирмалар билан мазкур гуруҳда бўлган бошқа корхоналарнинг 

активлари аниқланганда, мазкур корхоналарнинг гуруҳини 

аниқлаш/янгилаб бориш ишлари амалга оширилади. 

Гуруҳ таркибида амалга ошириладиган асосли ўзгаришларда (бош 

фирманинг ўзгариши, бош фирма капитали таркибидаги ўзгаришлар 

в.б.) янгидан баҳолаш орқали тегишли ваколатли органининг қарори 

асосида ишлар амалга оширилади. 

 

 



1.5. KREDİ KULLANDIRIMLARA YÖNELİK YASAL VE 

İDARİ ENGELLER  

1.5.1. Yasal Engeller     

Kredi açılmasına ve kullandırımına ilişkin esaslar, Özbekistan 

Cumhuriyeti yasaları ve Merkez Bankası düzenlemelerine tabi olup, 

bu doğrultuda işlem yapılır.  

1.5.2. İdari Engeller   

Krediler iadeliliği, ödemeliliği, teminatlılığı, vadeliliği ve 

amaçlılığıgibi şartlarda kullandırılır. Yürürlükteki mevzuata uygun 

şekilde banka krediyi ilgili prensiplerin bazılarını kullanmayarak kredi 

verebilir. 

Krediler banka müşterilerine nakitsiz (para geçirme yoluyla) 

kullandırılır.  

Aşağıdaki durumlarda müşteriye kredi kullandırma yasaktır:  

 Bankalarda daha önce alınan kredi ürünleri ile ilgili borçları 

karşılamak için (müşterilerin başka bankalar ile yapılan kredi 

sözleşmeleri ile talep etme hukukunun alınması hariç); 

 Kredi tarihi uygunsuz olup, bankaların kredileri ile 

yükümlülüklerini devamlı yerine getirmeyen kredi kullananlara; 

 Bütçe ve bütçe dışı ödemeleri yapmak (KDV hariç), 

ayrıca,mevzuat belgelerine göre yasaklanan diğer amaçlar için;    

 Mevzuatla yasaklanan faaliyetleri gerçekleştirmek için.  

2. KREDİ DEĞERLENDİRME, TEKLİF VE TAHSİS   

Kredi açma yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu bu 

yetkisini Kredi Komitesine veya Genel Müdürlüğe devredebilir. 

1.5. КРЕДИТ АЖРАТИШ БИЛАН БОҒЛИҚ ҚОНУНИЙ ВА 

ИЧКИ ЧЕКЛОВЛАР 

1.5.1. Қонуний чекловлар 

Кредит ажратиш бўйича асослар, Ўзбекистон Республикасининг 

қонунчилиги ва Марказий банкнинг тартиботларига мувофиқ бўлиб, 

буларга риоя қилинган ҳолда ишлар амалга оширилади. 

1.5.2. Ички чекловлар 

Кредитлар қайтаришлик, тўловлилик, таъминланганлик, муддатлилик ва 

мақсадли фойдаланиш шартлари асосида берилади. Амалдаги 

қонунчиликка риоя қилган холда банк кредитлашнинг ушбу 

тамойилларидан баъзиларини қўлламаган холда кредит бериши мумкин. 

Кредитлар банк мижозларига накдсиз пул шаклида (пул ўтказиш йўли 

билан) ажратилади.  

Қуйидаги ҳолларда мижозга кредит бериш таъқиқланади: 

 Банкларда аввал олинган кредит маҳсулотлари бўйича 

қарздорликларни коплаш учун (мижозларнинг бошқа банклар билан 

тузган кредит шартномалари бўйича талаб қилиш хуқуқининг 

олиниши бундан мустасно); 

 кредит тарихи қониқарсиз бўлиб, банкларнинг кредитлари бўйича 

мажбуриятларини мунтазам тарзда бажармай келган кредит 

олувчиларга; 

 бюджет ва бюджетдан ташқари тўловларни амалга ошириш (ҚҚС 

бундан мустасно), шунингдек, қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ 

таъқиқланган бошқа мақсадлар учун; 

 қонун ҳужжатларида таъқиқланган фаолият турларини амалга 

ошириш учун. 

2. КРЕДИТНИ БАҲОЛАШ, ТАКЛИФ ВА АЖРАТИШ 

Кредит ажратиш ваколати Кузатув кенгашига таълуқлидир. Кузатув 

кенгаши бу ваколатни Кенгаш Кредит қўмитасига ёки Бош Банкка 



Genel Müdürlük, kendisine devredilen kredi açma yetkisini diğer 

birimleri ve Şubeler aracılığı ile de kullanabilir.  

 

Şubeler için belirlenen kredi açma yetki limitleri; bir firma veya 

risk grubu için asaleten olmak üzere, tahsis edilecek kurumsal 

krediler toplamı için geçerlidir. 

 

Bir firma (Gerçek kişi) veya firma ortaklarına kullandırılacak 

bireysel kredi açma yetki limitleri Bireysel Krediler Uygulama 

Esas ve Usulleri’nde ayrıca belirlenmiştir. 

 

2.1. GENEL ESASLAR  

Kredinin geri ödenmeme riskini en aza indirmek amacıyla kredi 

verilecek kişi ve kuruluşların mali güçlerini, borçlarını geri ödeme 

kapasitelerini sağlıklı bir biçimde belirlemek amacıyla çeşitli 

çalışma ve araştırmanın yapılması gerekmektedir.  

2.1.1. Kredilendirmenin Temel İlkeleri 

Kredilendirmede genel kabul görmüş bazı temel ilkeler vardır. Söz 

konusu ilkeler, “5K” olarak da ifade edilir. Bu ilkeler; 

Karakter: Firmanın karakteri (moralitesi), alınan/alınacak borcun 

geri ödenmesindeki kararlılık/istekliliktir.  

Kapasite: Firmanın belli bir süre içerisindeki tüm yükümlülüklerini 

karşılayabilecek kadar fon oluşturabilme yeteneği ve borç ödeme 

gücüdür. 

Kapital: Bir işi başlatmak ve çalışır halde tutmak için gerekli fonlar 

toplamıdır.  

Koşullar: Kredilendirme sürecinde, ekonomi, firmanın faaliyet 

gösterdiği iş kolundaki (sektördeki) durum gibi dış etkenleri ifade 

etmektedir.  

бериши мумкин. Бош Банк, ўзига берилган кредит ажратиш ваколатини 

бошқа банк органларига ва филиаллари воситасида фойдаланиши 

мумкин.  

Филиаллар учун белгиланган кредит ажратиш ваколати 

лимитлари, бир фирма ёки хатар гуруҳи учун белгиланиб, 

ажратиладиган корпоратив кредитларнинг жами миқдори учун 

таалуқлидир. 

Бир фирма (Жисмоний шахс) ёки фирма таъсисчиларига 

ажратиладиган чакана кредит лимитлари Чакана кредитлар 

тартиби ва қоидаларида алоҳида белгиланган. 

2.1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР 

Кредитни қайтармаслик хатарини энг паст даражага тушириш 

мақсадида кредит бериладиган киши ва корхоналарнинг молиявий 

имкониятларини, қарзларини қайтариш қобилиятларини соғлом бир 

тарзда белгилаш мақсадида турли тадбирлар ва ўрганишлар 

бажарилиши лозим. 

2.1.1. Кредитлашнинг асосий тамойиллари 

Кредитлашда умумий қабул қилинган баъзи асосий тамойиллар мавжуд. 

Мазкур тамойиллари қуйидагалардир: 

Хусусият: Фирманинг хусусияти (аҳлоқи), олинган/олинадиган қарзни 

қайтаришдаги барқарорлик/истаклилигидир. 

Қобилият: Фирманинг маълум бир давр мобайнида барча 

мажбуриятларини бажара биладиган қадар маблағ тўплай олиш 

қобилияти ва қарз тўлаш кучидир. 

Капитал: Бир ишни бошлаш ва ишлаб кетиш холатида сақлаб туриш 

учун керакли маблағлар йиғиндисидир. 

Шароитлар: Кредитлаш жараёнида, иқтисодиёт, фирманинг фаолият 

кўрсатаётган иш соҳаси (тармоқдаги) холат каби ташқи омилларни 

ифода этади. 



Karşılık: Önemi, karakter – kapasite – kapital – koşullar gibi 

unsurların zayıflıklarını gideren bir niteliğe sahip olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Kapsamlı bir kredi analizi, yukarıda belirtilen esasların tamamını 

dikkate alınarak gerçekleştirilir.  

Yukarıda belirtilen esaslar ek olarak, yönetim ekibinin yetkinliği; 

pazarlama ve operasyonel planları başarıyla uygulayabilme 

becerileri; müşterinin kredi değerliliği çerçevesinde analiz edilmesi 

gereken önemli faktörlerdir. 

2.1.2. Kredilendirme Sürecinin Aşamaları 

Kredi süreci, kredinin pazarlaması ile başlayıp Bankaya karşı 

üstlenilen yükümlülüklerin kapatılması ile biter. Müşteri temsilcisi 

kredi sürecinin aşamalarını kontrol eder. 

Kredi süreci aşağıda belirtilen ana aşamalardan oluşmaktadır: 

 Kredi Pazarlama Faaliyetleri, 

 Kredi Tahsis Süreci  

 Dokümanların temini,  

 Analiz Raporu,  

 Kredi amacı/projenin teknik araştırması,  

 Teminatın kontrol edilmesi,  

 Kredi kararının alınması,  

 Teminatlandırmanın yapılması,  

 Sözleşmelerin imzalanması, 

 Kredinin kullandırımı 

 Kredinin vadesinde kapatılması, 

 Kredi Risk İzleme (Monitoring) 

2.1.3. Ön İnceleme Çalışması ve Müşteri Ziyareti 

Kredi teklif ve tahsis süreci, esas olarak pazarlama faaliyetleri ile 

başlayabileceği gibi müşterilerin doğrudan Bankamıza kredi 

başvurusu ile de başlayabilir.  

Бардошлик: Аҳамияти, хусусият-қобилият-капитал-шароитлар каби 

омилларнинг заифликларини бартараф этадиган бир имкониятга эга 

бўлишидир. 

Хар томонлама кредит анализи, юқорида белгиланган асосларни 

барчасини инобатга олиб амалга оширилади. 

Юқорида белгиланган асосларга қўшимча равишда, бошқарув 

самарадорлиги, маркетинг ва операцион режаларини мувофақиятли 

амалга ошириш қобилияти, мижознинг кредит қиймати доирасида 

анализ қилиниши лозим бўлган муҳим омиллардир.    

2.1.2. Кредитлаш жараёнининг босқичлари 

Кредитлаш жараёни, кредит маркетинги билан бошланиб Банк олдидаги 

мажбуриятларни тўлиқ бажарилиши билан тамомланади. Фронт офис 

ходими кредитлаш жараёнини босқичларини назорат қилади. 

Кредитлаш жараёни қуйида белгиланган асосий босқичлардан иборат: 

 Кредит маркетинги фаолиятлари, 

 Кредит бериш жараёни 

 Хужжатларни йиғиш, 

 Анализ ҳисоботи, 

 Кредит мақсади/лойиҳани техник ўрганиш, 

 Таъминотни назорати, 

 Кредит қарорининг қабул қилиниши, 

 Таъминотни расмийлаштириш, 

 Шартномаларни имзоланиши, 

 Кредитни ажратиш. 

 Кредитни муддатида ёпилиши, 

 Кредит хатарини кузатиш (Мониторинг). 

2.1.3. Дастлабки ўрганиш ишлари ва мижозга ташриф 

Кредит таклифи ва ажратиш жараёни, асосан маркетинг фаолиятлари 

билан бошланиши каби мижозларнинг бевосита Банкка кредит 

буюртмаси орқали ҳам бошланиши мумкин. 



Müşteri Temsilcisi ve Şube Yöneticisi doğrudan veya tavsiye edilen 

potansiyel müşterilerle pazarlama faaliyetleri temelinde bir temasa 

geçebilir. Gerçekleştirilecek müşteri görüşmeleri sırasında müşteri, 

ilişkili tarafları, ortakları, faaliyetleri hakkında mümkün olduğunca 

bilgi toplanır. Potansiyel firma ziyaretlerinde müşterinin kredi 

ihtiyacının olup olmadığı, planlanan projeleri, faaliyet döngüsü, 

diğer bankalar ile çalışma koşulları hakkında da bilgi alınır. Temel 

amaç müşterinin ihtiyaçlarını operasyonel ve nakit döngüsünü 

anlamaktır. 

Mevcut kredi müşterilerinin de yeni bir projeleri ya da kredi 

ihtiyaçlarının olup olmadığı araştırılır. 

Kredi başvurusu, kredi değerliliği ve müşterinin borç ödeme 

kabiliyeti değerlendirilirken, Müşteri temsilcileri ve Şube Yöneticisi, 

aşağıdaki konularda bilgi toplar:  

 Şirketin ortaklık yapısı ve hukuki statüsü (şirket tasfiye/iflas 

durumunda ise veya talep edilen kredinin onaylanmasını 

engelleyen başka yasal engeller varsa, kredi başvurusu 

reddedilir); 

 Ortaklar, yöneticiler, Grup şirketleri hakkında bilgi; 

 Şirketin genel faaliyeti ve nakit ve operasyon döngüsü, çalışan 

sayısı ve yapısı, en önemli müşterileri ve tedarikçileri ile ilişkisi, 

ana rakipleri, çevresi, piyasa eğilimleri, şirketin mevcut borçluluk 

seviyesi ve düzenlilik gösteren yükümlülükleri, diğer bankalarla 

çalışma koşulları vb. dahil olmak üzere şirketin faaliyetine dair 

detaylı bilgi; 

 Kredinin amacı ve şirketin gelişimi üzerindeki etkisi ve 

gelecekteki kredi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için fon 

yaratması beklenen temel kaynaklar, teminat araçları vb. 

 Diğer banka ve finansal kuruluşlardaki güncel durumlarını 

inceleyebilmek için müşteri, ortakları ve kefillerinin Kredi Kayıt 

Bürosu sorgulamaları 

Фронт офис ходими ва филиал раҳбари бевосита ёки тавсия этилган 

бўлғуси мижозларга маркетинг фаолиятлари асосида бир алоқа 

ўрнатади. Амалга ошириладиган мижоз билан учрашувларда мижоз, 

алоқадор томонлар, шериклари, фаолияти тўғрисида мумкин қадар 

маълумот йиғилади. Бўлғуси фирмага ташрифларда мижознинг кредит 

эҳтиёжини бўлиб – бўлмаганлиги, режалаштирган лойиҳалари, фаолият 

айланмаси, бошқа банклар билан ишлаш шартлари тўғрисида ҳам 

маълумотлар олинади. Асосий мақсад, мижознинг эҳтиёжларини 

операцион ва пул маблағлари айланмасини англашдир. 

Мавжуд кредит мижозларининг ҳам янги бир лойиҳалари ёки кредит 

эҳтиёжларининг бўлиб-бўлмаганлигини ўрганилади. 

Кредит буютмаси, кредит қиймати ва мижознинг қарз тўлаш қобилияти 

баҳоланиб, Фронт офис ходими ва филиал раҳбари қуйидаги 

масалаларда маълумот тўплайди: 

 Жамиятнинг тузилмаси ва юридик мақоми (жамият 

тугатиш/банкротлик холатларида эса ёки талаб этилган кредитни 

тасдиқланишини чекловчи бошқа қонуний чекловлар бўлса, кредит 

буютмаси рад этилади); 

 Таъсисчилари, бошқарувчилари, Гуруҳдаги жамиятлари тўғрисида 

маълумот; 

 Жамиятнинг асосий фаолияти ва пул маблағлари ҳамда операцион 

айланмаси, ишловчилар сони ва таркиби, асосий мижозлари ва 

буютмачилари билан алоқалари, асосий рақобатчилари, теварак-

атрофи, бозор тенденциялари, бошқа банклар билан ишлаш 

шартлари в.б. ўз ичига олган жамиятнинг фаолиятларига доир аниқ 

маълумотлар; 

 Кредитнинг мақсади ва жамиятни ривожланишига ҳиссаси ҳамда 

келажакдаги кредит мажбуриятларини бажариш учун маблағ 

яратишининг асосий манбалари, таъминот турлари ва ҳоказо; 

 Бошқа банк ва молиявий ташкилотлардаги жорий холатларини 

ўрганиш учун мижоз, шериклари ва кафилларининг Кредит қайди 

бюросидан сўровлари, 



 Teminatların kabul edilebilirliği ve niteliği. 

2.1.4. Kredi Amacı/Projenin Teknik Araştırması ve Teminatın 

Kontrol Edilmesi 

Kredi çalışmasının daha da detaylandırılması, temin edilen bilgilerin 

teyit edilmesi ve faaliyetlerinin yerinde görülmesi amacıyla Firma 

yerinde ziyaret edilir. Firma merkezi ve şubelerinin dışında varsa 

üretim tesisleri, depoları ve stokları görülür. Eş zamanlı olarak 

teminata konu teşkil edecek olan gayrimenkul görülür. İşyeri 

ziyaretinde, firmanın faaliyetleri hakkındaki bilgilere sahip olan 

şahıslardan birisi (Müdür, kurucu, Firma sahibi) ve firmanın 

muhasebesini bilen baş muhasebeci/finansman müdürü vb. ile 

görüşülür. 

2.2. BİLGİ VE BELGELERİN TEMİNİ 

Şube Yöneticisi ve Müşteri Temsilcileri kredi değerlendirmesi için 

doğru ve güvenilir bilgi ve belge sağlamakla sorumludur. 

Kredi kullandırılacak tüzel şahıs müşteriden, mali durumunun 

incelenmesi amacıyla aşağıdaki belgeler temin edilir. İlgili kredi 

komitesi ek belgeler de isteyebilir. 

 Kredi almak için müşteri tarafından Bankaya sunulan başvuru 

belgesi. 

 Borçlunun banka hesaplarına gelen paraları (para akışı) 

tahminleri yansıtılan İş Planı (yatırım projelerini finanse 

etmede teknik ekonomik projeye istinaden); 

 Borç alıcının ilgili devlet vergi dairesine son rapor dönemi için 

teslim ettiği aşağıdaki mali raporlarının nüshası (yeni kurulan 

tüzel kişi veya özel işletmeciler, tüzel kişi oluşturmadan 

faaliyet göstermekte olan tarım şirketleri hariç ): 

 Muhasebe bilançosu (1.sayı format); 

 Mali sonuçlar hakkındaki rapor (2.sayı format); 

 Таъминотларни мақбуллиги ва сифати тўғрисида маълумотлар. 

2.1.4. Кредитнинг мақсади/лойиҳани техник ўрганиш ва 

таъминотни назорат қилиниши 

Кредитлаш ишларини янада аниқ бажарилиши, тўпланган 

маълумотларни тасдиғи ва фаолиятларини жойида кўрилиши мақсадида 

фирмага ташриф буюрилади. Фирма маркази ва шубаларидан ташқарида 

мавжуд бўлган ишлаб чиқариш объектлари, омборлари ва товар 

заҳиралари кўрилади. Бир вақтнинг ўзида таъминотга олинадиган мулк 

ҳам кўрилиши лозим. Иш жойларига ташрифда, фирманинг 

фаолиятлари хақида маълумотларга эга бўлганлардан бириси (Директор, 

таъсисчи, фирма эгаси) ва фирманинг бош бухгалтери/молиявий 

директори в.б. билан учрашилади. 

   

2.2. МАЪЛУМОТ ВА ХУЖЖАТЛАРНИ ТЎПЛАШ 

Филиал раҳбари ва Фронт офис ходими кредитни ўрганиш учун тўғри 

ва ишончли маълумот ҳамда хужжатларни сақлашга масъулдир. 

Кредит бериладиган юридик шахс бўлган мижоздан, молиявий холатини 

ўрганиш мақсадида қуйидаги хужжатлар олинади. Тегишли кредит 

кўмитаси қўшимча маълумотлар ҳам талаб қилиши мумкин. 

- Кредит олиш учун мижоз томонидан Банкка тақдим этилган 

буюртманомаси. 

- Қарз олувчининг банк ҳисобварағига пул тушумлари (пул оқими) 

прогнози кўрсатилган бизнес-режа (инвестиция лойиҳаларини 

молиялаштиришда техник-иқтисодий лойиҳа асосида).  

- Қарз олувчининг тегишли давлат солиқ инспекциясига охирги 

ҳисобот даври учун тақдим қилган қуйидаги молиявий ҳисоботлари 

нусхаси (янги ташкил этилган юридик шахслар ҳамда якка 

тартибдаги тадбиркорлар, юридик шахс ташкил этмаган ҳолда 

фаолият юритаётган деҳқон хўжаликлари бундан мустасно): 

 бухгалтерия баланси (1-сон шакл); 

 молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот (2-сон шакл); 



 90 günden fazla vadedeki borçlarla karşılaştırma belgesi.   

 Kredi teminatı türlerinden biri. 

 Ek analizi gerçekleştirmek ve borçlunun cari mali durumunu 

tespit etmek, onun para akışının yeterliliğini tespit etmek 

amacıyla, müşteriden ek olarak aşağıdaki evraklar istenebilir: 

 Mali raporların son çeyrek veya son ay için operatif şekilde 

hazırlanan nüshasını,   

 Müşterinin diğer bankalardaki vadesiz veya özel hesaplarda 

gerçekleştirilen para hareketi ile ilgili bankadan bilgi evrakı. 

 

2.3.  ANALİZ RAPORLARININ HAZIRLANMASI 

2.3.1. Firma Değerlendirme Modülü (FDS)  

Bankamızdan kredi talep eden işletmelerin kredibilitelerinin tespit 

edilmesi amacıyla Firma Değerlendirme Sistemi (FDS) ile 

değerlendirilerek Firma analiz Raporu (FAR) düzenlenmesi 

gerekmektedir.  

FDS metodolojisi, kredi başvurusunda bulunan (gerçek veya tüzel) 

kişinin kredi riskliliğini ölçmek için kullanılan sayısal bir sistemi 

(rating metodolojisini) ifade eder.  

Firmaların kredi değerliliklerinin mali ve mali olmayan kriterler ile 

ölçülmesi ve kredi ihtiyaçları (vade, teminat koşulları, tutar vb.) 

hakkında tam bir değerlendirme yapılması için FDS modülü ile 

değerlendirme yapılması gerekmektedir. FDS modülü iki kısımdan 

oluşur:  

• Firma Bilgileri: Bu bölümde firmayla ilgili tanıtım bilgileri, moralite 

araştırmaları – istihbarat, faaliyet döngüsü ve finansman ihtiyaç 

nedenleri, bankalarla ilişkiler ve firmaların mali verileri gibi bölümler 

bulunmaktadır.  

 90 кундан ортиқ муддатдаги қарзларга доир солиштириш 

далолатномалари. 

 Кредит таъминоти шаклларидан бири. 

 Қўшимча таҳлилни амалга ошириш ва қарз олувчининг жорий 

молиявий ҳолатини аниқлаш, унинг пул оқимлари етарлилигини 

аниқлаш мақсадида, мижоздан қўшимча равишда қуйидаги 

ҳужжатлар сўралиши мумкин: 

 Молиявий ҳисоботларни сўнгги чорак ёки сўнгги ой учун 

тезкор(оператив) равишда тайерланган нусхасини, 

- Мижознинг бошқа банклардаги талаб қилиб олингунча ёки махсус 

ҳисобварақларида амалга оширилган пул ҳаракати бўйича банкдан 

маълумотнома. 

 2.3. АНАЛИЗ ҲИСОБОТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ 

2.3.1. Фирма Скоринг Модули (ФСМ) 

Банкдан кредит талаб этган фирмаларни кредит лаёқатлигини аниқлаш 

мақсадида Фирма Скоринг Модули (ФСМ) дан фойдаланган ҳолда 

Фирма анализ ҳисоботи (ФАҲ) тузилиши лозим. 

ФСМ услубияти, кредит буюртмасида акс этган (жисмоний ёки юридик) 

шахснинг кредит хатарини ўлчаш учун фойдаланиладиган рақамли бир 

тизимини (рейтинг методологияси) ўз ичига олади. 

Фирмаларнинг кредит скоринги молиявий ва молиявий бўлмаган 

мезонлар билан ўлчаш ва кредит эҳтиёжлари (муддат, таъминот 

шартлари, миқдор в.б.) тўғрисида тўлиқ бир баҳолашни амалга 

оширилиши учун ФСМ модули орқали скоринг қилиниши лозимдир. 

ФСМ модули икки қисмдан иборат: 

 Фирма маълумотлари: Бу бўлимда фирма тўғрисида умумий 

маълумот, аҳлоқини (моралите) ўрганиш – разведка, фаолият 

айланмаси ва молиялаш эҳтиёжи сабаблари, банклар билан 

алоқалари ва фирмаларнинг молиявий кўрсаткичлари каби бўлимлар 

мавжуд. 



• Firma Değerlendirme Kriterleri: Bu bölümde ise firmanın kredi 

notunun oluştuğu rating ve risk analizi yer almaktadır.  

FDS modülünün amacı, aşağıdakileri sağlamaktır:  

- Kredi taleplerinin değerlendirilmesinde kurumsal risk algısını 

yansıtan objektif kredilendirme;  

- Ölçülebilir ve yönetilebilir kredi riskinin oluşması,  

- Firmaların risk analizine odaklanılabilecek şekilde izlenmesi  

- Daha etkin yönetilebilir bir kredi portföyü oluşturulması,  

- Kredilerin teminat ve vadesinin belirlenmesinde de referans olma,  

- Kredilerin fiyatlamasına referans olma (zorunlu değil).  

Sistem, mali ve mali olmayan kriterlerin ağırlıklı ortalamalarının 

alınmasıyla ulaşılan ve matematiksel bir değer olan kredi puanına 

ulaşmaktadır. Sistemde (1) en iyi puan iken, (4) en kötü puanı ifade 

etmektedir. 

Mali olmayan verilere ilişkin sorulara verilen cevaplar, piyasa ve 

firmaya özgü bilgilerin analizinden elde edilir ve finansal veriler, firma 

bilanço ve gelir tablosuna göre hesaplanır. 

Bu hesaplama yapıldıktan sonra, ilgili mali ve mali olmayan kriterlerin 

etkileşimi, uygulamada gerçekleştirilir ve aynı anda orijinal olarak 

atanan derecelendirmelerde değişiklik yapılır. Etkileşim adı verilen bu 

işlem, önceden belirlenmiş kriterlere dayalı olarak tamamen otomatik 

olarak hesaplanır. Etkileşim sonucunda derecelendirme yeniden 

tanımlanır ve mevcut kriterlerin çarpımı ile hesaplanır: 

Kriterlerin derecesi x Ağırlıklı kriterler x Ağırlıklı not x Ağırlıklı 

ana not 

Bu hesaplama yapıldıktan sonra, belirli kriterlerin etkileşimi yapılır. 

Bu etkileşim kriterlere değil son risk derecesine yansır. 

 Фирма Скоринги мезонлари: Бу бўлимда эса фирманинг кредит 

даражасини белгиловчи рейтинг ва хатар анализи жой олган. 

 ФСМ модулининг мақсади, қуйидагиларни таъминлашдир: 

- Кредит талабларини баҳолашда корпоратив хатарларни акс 

эттирувчи объектив кредитлаш, 

- Ўлчанадиган ва бошқариладиган кредит хатарини ҳосил қилиш, 

- Фирмаларнинг хатарлар анализига хос шаклда кузатиб борилишини 

таъминлаш, 

- Янада самарали бошқариладиган бир кредит портфелини 

таъминлаш, 

- Кредитларнинг таъминот ва муддатининг белгилашда ҳам қўлланма 

бўлиш, 

- Кредитларнинг нархлашда қўлланма вазифаларини бажариш. 

Тизим, молиявий ва молиявий бўлмаган мезонларни ўртача ўлчовларига 

кўра математик қиймат бўлган кредит баллини аниқлайди. Тизимда (1) 

энг яхши балл, (4) энг ёмон балл ҳисобланади. 

Молиявий бўлмаган ахборотлар тўғрисида саволлларга берилган 

жавоблар, бозор ва фирмага хос маълумотларнинг анализида тўпланади 

ва молиявий кўрсаткичлар, фирма баланси ва даромад-харажатлар 

жадвалига кўра ҳисобланади. 

Бу ҳисоблашлар бажарилгандан сўнг, тегишли молиявий ва молиявий 

бўлмаган мезонларнинг таъсири анализда инобатга олиниб, скорингда 

тегишли ўзгартиришлар қилинади. Таъсир деб номланган бу жараён, 

олдиндан белгиланган мезонларга асосланиб автомат равишда 

ҳисобланади. Таъсир натижасида скоринг янгидан белгиланиб, мавжуд 

мезонларга кўпайтириш орқали ҳисобланади. 

Мезонларнинг даражаси х Салмоқли мезонлар х Салмоқли ёзувлар 

х Салмоқли бош ёзувлар 

Бу ҳисоблаш бажарилгандан сўнг, маълум мезонларни таъсири 

ўрганилади. Бу таъсир мезонларга эмас, охирги хатар даражасига акс 

эттирилади. 



Özel etkileşimlerin ardından şirketin kredi derecesi oluşturulur. Kredi 

derecesi, 10 kredi notunun ölçeğine göre kredi notlarının 

belirlenmesinde esas alınır. 

Kredi 

Puanı 

Kredi Notu 

(**)(***) 
Kredi Notu Tanımı 

1,00 – 1,40 AAA 
Şirket, değerlendirme kriterlerine göre son derece 

olumlu bir firmadır ve mali taahhütlerini yerine 

getirme kapasitesi oldukça yüksektir 

1,41 – 1,80 AA 
Şirket, değerlendirme kriterlerine göre olumlu bir 

firma olup, mali taahhütlerini yerine getirme 

kapasitesi yüksektir 

1,81 – 2,00 A 

Şirket, optimizasyonunu değerlendirme 

kriterlerine göre gerçekleştirmiş ve kısa vadede 

mali taahhütlerini yerine getirme kapasitesine 

sahiptir. Orta ve uzun vadede, firmanın ekonomik 

koşulların belirsizliğinden olumsuz olarak 

etkilenmesi beklenmemektedir 

2,01 – 2,20 BBB 

Şirket, optimizasyonunu değerlendirme 

kriterlerine göre gerçekleştirmiş ve mali 

taahhütlerini yerine getirme kapasitesine sahiptir. 

Orta ve uzun vadede, ekonomik koşulların 

belirsizliği nedeniyle firmanın olumsuz etkilenme 

riskinin düşük olduğu öngörülmektedir 

2,21 – 2,40 BB 

Şirket, değerlendirme kriterlerine göre 

optimizasyonu tam olarak sağlayamıyor, ancak 

mail taahhütlerini kısa vadede yerine getirecek 

yeterli kapasiteye sahip. Orta ve uzun vadede, 

ekonomik koşulların belirsizliğinden olumsuz 

etkilenme riski taşımaktadır 

2,41 – 2,60 B 

Şirketin bazı değerlendirme kriterleri olumsuzdur. 

Mali taahhütlerini yerine getirme kapasitesi makul 

bir seviyededir. Ekonomik ve sektörel gelişmelere 

duyarlıdır 

Махсус таъсирлардан кейин жамиятнинг кредит рейтинги вужудга 

келади, 10 кредит рейтинг шкаласига кўра кредит рейтингини 

аниқлашга асос бўлади. 

Кредит 

балл 

Кредит 

рейтинг 

(**)(***) 

Кредит рейтингга изоҳ 

1,00 – 1,40 AAA 
Жамият, скоринг мезонларига кўра олий даражада 

ижобий бир фирмадир ва молиявий 

мажбуриятларини бажариш лаёқати жуда юксакдир 

1,41 – 1,80 AA 
Жамият, скоринг мезонларига кўра, ижобий бир 

фирма бўлиб, молиявий мажбуриятларини бажариш 

лаёқати  юксакдир 

1,81 – 2,00 A 

Жамият, оптимизациясини скоринг мезонларига 

кўра бажарган ва қисқа муддатда молиявий 

мажбуриятларини бажариш лаёқатига эгадир. Ўрта 

ва узоқ муддатда, иқтисодий шароитларнинг 

ноаниқлигини фирмага салбий таъсири 

кутилмоқдадир 

2,01 – 2,20 BBB 

Жамият, оптимизациясини скоринг мезонларига 

кўра бажарган ва молиявий мажбуриятларини 

бажариш лаёқатига эгадир. Ўрта ва узоқ муддатда, 

иқтисодий шароитларнинг ноаниқлигини фирмага 

салбий таъсири хатарининг паст эканлиги 

ктилмоқдадир 

2,21 – 2,40 BB 

Жамият, скоринг мезонларига кўра 

оптимизациясини тўлиқ таъминлай олмайди, лекин 

молиявий мажбуриятларини қисқа муддатда 

бажариш учун етарли лаёқаига эгадир. Ўрта ва узоқ 

муддатда, иқтисодий шароитларнинг ноаниқлигини 

фирмага салбий таъсири хатари мавжуддир 

2,41 – 2,60 B 

Жамиятнинг баъзи скоринг мезонлари салбийдир. 

Молиявий мажбуриятларини бажариш лаёқати 

маъқул бир савиядадир. Иқтисодий ва соҳавий 

ўзгаришларга таъсирчандир 



2,61 – 2,80 CCC 

Şirketin bazı değerlendirme kriterleri olumsuzdur 

ve şimdilik ekonomik ve sektörel koşulların 

olumlu olması koşuluyla mali taahhütlerini yerine 

getirme kapasitesine sahiptir 

2,81 – 3,20 CC* 

Değerlendirme kriterlerine göre, düşük riskli bir 

firma olarak değerlendirilir ve mali taahhütlerini 

yerine getirme kapasitesi sınırlıdır. Sadece 1.Grup 

teminatlarla Genel Müdür tarafından 

kredilendirilebilir 

3,21 – 3,60 C* 

Şirketin değerlendirme kriterlerinin büyük bir 

kısmı olumsuzdur ve mali taahhütlerini yerine 

getirememe riskini taşır. Yalnızca Genel 

Müdürlük, Kredi Komitesi veya Yönetim Kurulu 

tarafından kredilendirilebilir 

3,61 – 4,00 D* 
Şirketin hiçbir koşulda güvenilirliği yoktur. Mali 

taahhütlerini yerine getirememe riski yüksektir 

CC - C ve D kredi notlarına sahip müşteriler şube yetkisinde 

kredilendirilemez. 

**Nakit ve benzeri değerler karşılığı kullandırılacak krediler bu Tablo 

kapsamında değerlendirilmez. 

***Aynı risk grubunda yer alan firmalarda grubun ana firmasının kredi 

notu esas alınır. 

2.3.2. Kriter İzahnameleri  

Kriter izahnameleri; kredi değerliliği ölçüm kriterlerinden her birisinin 

hangi amaca yönelik olduğunu ifade eden, kriterlerin notlandırılması 

için kullanıcıya yöntem öneren, açıklayıcı bilgiler veren ve somut 

göstergelere dayalı olarak puanlama yapılmasını sağlayan 

açıklamalardır.  

Kriter izahnamelerinde yer alan açıklamalara aykırı bir şekilde ve 

kişisel risk algısına göre puanlama yapılmaması temel kural olup, aksi 

durumlar, kurumsal risk algısı dışında yapılan subjektif 

2,61 – 2,80 CCC 

Жамиятнинг баъзи скоринг мезонлари салбийдир ва 

бугунги кундаги иқтисодий ва соҳадаги шароитлар 

ижобий бўлиши шарт билан мажбуриятларини 

бажариш лаёқатига эгадир. 

2,81 – 3,20 CC* 

Скоринг мезонларига кўра, паст хатарли фирма 

сифатида баҳоланади ва молиявий 

мажбуриятларини бажариши лаёқати чекланган. 

Фақатгина 1-гуруҳ таъминотлар билан Бош Банк 

томонидан кредитланиши мумкин 

3,21 – 3,60 C* 

Скоринг мезонларининг катта бир қисми салбийдир 

ва молиявий мажбуриятларини бажармаслик хатари 

мавжуд. Фақатгина Бош банк, кредит қўмитаси ёки 

Кузатув кенгаши томонидан кредитланиши мумкин 

3,61 – 4,00 D* 

Жамиятнинг хеч бир шароитда ишончлилиги йўқ. 

Молиявий мажбуриятлари бажармаслик хатари 

юксакдир 

CC - C ва D кредит рейтингига эга бўлган мижозлар филиал ваколатида 

кредитланмайди. 

** Депозит таъминоти билан ажратиладиган кредитлар бу жадвал 

доирасида баҳоланмайди. 

*** Бир хатар гуруҳида бўлган фирмаларда гуруҳнинг бош фирмасининг 

кредит рейтинги асос олинади. 

2.3.2. Мезон рисолалари 

Мезон рисолалари; кредит қийматини ўлчаш мезонларидан хар 

бирининг қайси мақсадга йўналтирилган бўлганини ифода этадиган, 

мезонларни даражаланмаси учун фойдаланувчига усул таклиф қилган, 

изоҳловчи маълумотлар берган ва аниқ кўрсаткичларга асосланган 

баҳолаш бажарилишини таъминловчи изоҳлардир. 

Мезон рисолалаларида жой олган изоҳларга зид бир шаклда ва кишилик 

хатари тушунчасига кўра баҳолаш бажарилмаслиги асосий қоида бўлиб, 

акс ҳолда, корпоратив хатар тушунчаси доирасидан ташқарида қилинган 



değerlendirmeye dayalı kredilendirme uygulamaları olarak 

değerlendirilecektir.  

Kriterlerin izahnamelerine göre değerlendirme yapılamaması 

sonucunu doğuracak türden özellikli durumların varlığı halinde; Kredi 

Analiz Bölümü’ndan görüş alınmak suretiyle işlem yapılması 

sağlanacaktır.  

2.3.3. FDS Değerlendirme Esasları  

FDS değerlendirmesinin temel ilkeleri şunlardır:  

- Nakit ve benzeri değerler karşılığı kredilerde FAR düzenlenmesine 

gerek bulunmamaktadır.  

- Aynı risk grubunda yer alan firmalarda, kredi teklifi yapılıp 

yapılmamasına bakılmaksızın ana firma için de FAR düzenlenecek ve 

grubun tüm firmalarının kredi kullanımları, ana firmanın kredi notuna 

karşılık gelen koşullara tabi olacaktır.  

2.3.4. FDS’deki Operasyonel Süreçler  

Şube Yetkisindeki Krediler:  

- FDS veri girişi şubedeki MİY/MİA tarafından yapılır;  

- Veri girişi ve FAR’ın hazırlanmasından sonra Şube Yöneticisi raporu 

inceler ve onaylar,  

- Şube Yöneticisi, FAR onayından önce MİY/MİA tarafından girilen 

bilgileri kontrol etmelidir; FAR Şube Yöneticisi onayı ile 

sonlandırılacaktır;  

- Değerlendirme kriterlerinde (mali olmayan ve mali) veya raporun 

diğer bölümlerinde maddi bir hata olması durumunda Şube Yöneticisi 

bunların düzeltildiğinden emin olmalıdır. 

 

Genel Müdürlük yetkisindeki krediler:  

субъектив баҳолашга асосланган кредитлаш тартиби сифатида 

баҳоланади. 

Мезонларнинг рисолаларига кўра баҳолашни мумкин бўлмаган муаййан 

вазиятлар юзага келганда, Кредит Анализ Бўлимидан хулоса олиниши 

лозим. 

2.3.3. ФСМ баҳолаш асослари 

ФСМ баҳоланишининг асосий тамойиллари уйидагилардир: 

- Депозит таъминоти билан кредитларда ФАҲ тайёрлашга зарурат 

бўлмайди. 

- Бир хатар гуруҳида жойлашган фирмаларда, кредит таклифи қилиниши 

қилинмаслигидан қатъий назар бош фирма учун ҳам ФАҲ тайёрланади 

ва гуруҳнинг барча фирмаларининг кредит олиши, бош фирма 

рейтингига тўғри келадиган шартларда тоъбе бўлади. 

2.3.4. ФСМ”даги амалиёт жараёнлари 

Филиал ваколатидаги кредитлар: 

- ФСМ маълумотларини киритиш филиалдаги Фронт офис ходими 

томонидан амалга оширилади; 

- Маълумот киритиш ва ФАҲ тайёрлангандан кейин филиал раҳбари 

ҳисоботни ўрганади ва тасдиқлайди; 

- Филиал раҳбари, ФАҲ тасдиғидан олдин Фронт офис томонидан 

киритилган маълумотларни текшириши лозим, ФАҲ филиал раҳбари 

тасдиғи билан якунланади; 

- Скоринг мезонларида (молиявий ва номолиявий) ёки ҳисоботни бошқа 

қисмларида ҳатолик бўлса, филиал раҳбари буларни тузатилганлигига 

ишонч ҳосил қилиши керак. 

Бош банк ваколатидаги кредитлар: 



- Rapor için bilgi girişi ve raporun hazırlanması MİY/MİA tarafından 

yapılır ve Şube Yöneticisi tarafından kontrol edilir,  

- Genel Müdürlük Kredi Analiz Bölümü ekipleri Şube tarafından 

girilen verileri inceler ve raporu sonuçlandırır,  

- Genel Müdürlük Kredi Analiz Bölümü ekiplerince, gerekli kontroller 

yapılarak değerlendirme kriterlerinde (Mali ve Mali Olmayan) veya 

FAR’ın diğer bölümlerinde maddi bir hata ile karşılaşılması ve/veya 

izahnamelere uygun puanlama yapılmamış olduğunun tespit edilmesi 

halinde FAR Şubeye iade edilerek aksaklıkların giderilmesi 

sağlanacaktır  

3. KREDİ TEKLİF VE TAHSİS SÜRECİ  

Kredi teklifi ve tahsisi ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde işlem 

yapılması gerekmektedir.  

3.1. KREDİ TEKLİFİ  

Firmalara tahsis edilmesi düşünülen kredinin türü, limiti ve vadesi, 

talebin yanı sıra müşterinin; 

- Faaliyet konusu, 

- İş hacmi, 

- Borçluluk düzeyi, 

-Aktif kalitesi, 

- Moralitesi, diğer bankalarla çalışma koşulları, 

- Faaliyet döngüsü ve sektöre ilişkin genel bilgiler, 

   gibi unsurlarla uyumlu olarak belirlenir. 

 

3.1.1. Kredi Tekliflerine İlişkin Esaslar ve Dikkat Edilecek 

Hususlar 

Kredi teklifinin yapılması sürecinde firmaların; 

- Kredi değerliliğinin ölçülmesi ve kredi notunun belirlenmesi, 

- Ҳисобот учун маълумот киритиш ва ҳисоботни тайёрлаш Фронт офис 

ходими томонидан бажарилади ва филиал раҳбари томонидан 

текширилади; 

- Бош банк Кредит анализ бўлими ходимлари филиал томонидан 

киритилган маълумотларни текширади ва ҳисоботни битиради; 

- Бош банк Кредит анализ бўлими ходимлари, керакли назоратни қилиб 

скоринг мезонларида (молиявий ва номолиявий) ёки ФАҲ ҳисоботининг 

бошқа қисмларида ҳатоликларга дуч келиши ва/ёки рисолаларда маъқул 

баҳолаш бажарилмаганлигини аниқланганда ФАҲ филиалга қайтарилиб 

камчиликлар бартараф этилишини таъминлайди; 

3. КРЕДИТ ТАКЛИФИ ВА АЖРАТИШ ЖАРАЁНИ 

Кредит таклифи ва ажратиш жараёни қуйидагиларни ўз ичига олади. 

3.1. КРЕДИТ ТАКЛИФИ 

Фирмаларга ажратилиши кўзда тутилган кредитнинг тури, лимити ва 

муддати, талабни, шунингдек мижознинг, 

- Фаолияти, 

- Иш ҳажми, 

- Қарздорлик даражаси, 

- Активлари сифати, 

- Аҳлоқи, бошқа банклар билан ишлаш шартлари, 

- Фаолият айланмаси ва фаолият кўрсатадиган соҳага оид умумий 

маълумотлар, 

каби хусусиятлар изчил белгиланади. 

3.1.1. Кредит таклифлари бўйича тартиб ва аҳамият бериладиган 

хусусиятлар 

Кредит таклифининг киритилиши жараёнида фирмаларнинг: 

- Кредит қийматини ўлчаш ва кредит рейтингини белгилаш, 



- Kredi kullanım amaçlarının ve finanse edilecek hususların 

belirlenmesi, 

- Yabancı kaynak gereksiniminin boyutlarının belirlenmesi, 

- Mali büyüklüklerinin rantabilitesini sağlayabilecek 

özkaynak/yabancı kaynak dengesinin tespiti, 

- Likidite imkanları da gözetilerek geri ödeme kaynaklarının 

öngörülmesi, 

temel unsurlardır. 

Şube görüşlerinde; 

- Firmanın finansman ihtiyacının nedenleri ve kredinin kullanım 

yerleri, 

- Firmanın fon sağlama kaynakları ve imkânları, 

- Firmanın pazardaki yeri, 

- Fonlanması gereken maliyet kalemleri ile fonlama süresi, 

- Satış teknikleri ve koşulları, 

- Vadeli satışların kimlere, hangi koşul ve vadeler ile yapıldığı, 

- Firmanın faaliyet döngüsüyle fon ve nakit akım döngüleri, 

- Firmanın borç geri ödeme gücünün kaynakları ve hangi koşullar ile 

nasıl oluştuğu, 

- Ortakların fon sağlama imkânları, 

Yapılacak kredi teklifleri; firmanın faaliyetleri ile uyumlu olarak 

kullanabileceği öngörülen tüm kredili/kredisiz ürünlerimizi de 

kapsayacak şekilde oluşturulmalı ve Bankamızın firmanın finansal 

döngüsünden de pay alması hedefine hizmet etmelidir. Bu hususlar, 

salt verim sağlama amacıyla değil, firma faaliyetlerinin sıhhatli bir 

şekilde devam edip etmediğine dair izleme ve istihbarat unsuru olarak 

da kullanılmalıdır. 

- Кредит мақсадини ва молиялаштириладиган масалаларни белгилаш, 

- Ташқи манба заруриятининг ўлчамларини белгилаш, 

- Молиявий буюклилигини рентабеллигини таъминловчи ўз маблағлар 

билан жалб этилган маблағлар мувозанатини аниқлаш, 

- Ликвидлик имконлари ҳам инобатга олиниб маблағларни қайтариш 

манбаларини кўзда тутилиши, 

Асосий элементлардир. 

Филиал хулосаларида, 

- Фирманинг молиялаштириш эҳтиёжини сабаблари ва кредитни 

фойдаланиш йўналишлари, 

- Фирманинг маблағ яратиш манбалари ва имконлар, 

- Фирманинг бозордаги ўрни, 

- Молиялаш зарур бўлган харажат моддалари билан молиялаш муддати, 

- Сотиш тартиби ва шартлари, 

- Муддатли сотишларни кимларга, қайси шарт ва муддатлар 

белгиланиши, 

- Фирманинг фаолият айланмаси билан маблағ ва пул оқимлари, 

- Фирманинг қарзни қайтариш кучини манбалари ва қайси шартларда, 

- Таъсисчиларнинг маблағ билан таъминлаш имконлари, 

Бериладиган кредит таклифи, фирманинг фаолиятлари билан мос 

равишда фойдаланиши кўзда тутилган барча банк маҳсулотларини ҳам 

ўз ичига оладиган шаклда тайёрланиши ва Банкни фирманинг молиявий 

айланмасидан ҳам улуш олишига хизмат қилиши лозим. Бу хусуслар, 

фақатгина самарали эмас, балки фирма фаолиятларининг соғлом шаклда 

давом этишини кузатиш ва ўрганиш элементи сифатида фойдаланиши 

лозим. 



Diğer taraftan; ağırlıklı olarak proje gelirleriyle geri ödenmesi 

beklenen proje finansmanına ilişkin yatırım kredisi tekliflerinde; 

projenin amacı, kredi teklifine konu faaliyet hakkında müşterinin 

mesleki bilgisi, müşterinin projeden beklentileri, proje maliyetleri ve 

termin planlarına ilişkin yapılan varsayımlar ile bunların makuliyeti, 

teminat yapısı ve finansman planı (projenin özkaynak/kredi oranı) yer 

almalıdır. Ayrıca Bankamızdan talep edilen kredi dışındaki 

finansmanın (özkaynak dâhil) hangi kaynaklardan sağlanmasının 

planlandığı ve bunu sağlama imkânları açık olarak ifade edilmeli, bu 

husus Şube değerlendirmelerini de içerecek şekilde teklifte yer 

almalıdır. 

Kredi Teklif Formları’nda ayrıca; 

- Müşteri ile ilgili, en son analiz raporu düzenlenme tarihinden teklif 

tarihine kadar geçen sürede meydana gelen gelişmelere, 

- FAR’da yer alan tespitler ile farklı görüşte bulunulan hususların 

varlığı halinde, bu tespitlere ilişkin Şube değerlendirmelerine, 

- Mevcut kredili firmalarımızda Bankamızla olan geçmiş dönem 

çalışmalarına, 

- Bankamızın firma ile ilgili gerçekleştirilen ve/veya planlanan 

kârlılık/verimlilik hedeflerine 

özet bilgi verilmelidir. 

3.2. KREDİ KOMİTESİ 

Tüm kredi talepleri, ilgili kredi onay merciinin kararına tabidir. İlgili 

kredi komitesi kararı olmaksızın kredi kullandırılmaz. Şube kredi açma 

yetkileri Genel Müdürlük tarafından belirlenecektir  

Şube Kredi Komitesi; Şube Yöneticisi başkanlığında, Müşteri İlişkileri 

Yetkilisi/ Müşteri İlişkileri Asistanı olmak üzere en az iki kişiden 

oluşur. 

Бошқа томондан, асосан лойиҳа даромадларидан қайтариш кутилган 

лойиҳа молиялашга оид инвестиция кредити таклифларида, лойиҳанинг 

мақсади, кредит таклифи бўйича фаолият тўғрисида мижознинг 

тажрибавий билими, мижознинг лойиҳадан кутганлари, лойиҳа сметаси 

ва муддати бўйича режалари тўғрисида қилинган прогнозлари билан 

уларнинг асослилиги, таъминоти ва молиялаш режаси (лойихада ўз 

маблағ/кредит нисбати) жой олиши лозим. Шунингдек, Банкдан талаб 

этилган кредитдан ташқари молиялаштиришни (ўз маблағлари билан 

бирга) қайси манбалардан таъминланишининг режалаштирилганлиги ва 

буни таъминлаш имконлари очиқ тарзда ифода этилиши лозим, бу хусус 

филиал скорингини ҳам ўз ичига олган шаклда таклифда акс 

эттирилиши керак. 

Кредит Таклифи Шаклида шунингдек, 

- Мижоз ҳақида, энг охирги анализ ҳисоботи тузилган санадан таклиф 

санасига қадар ўтган вақтда рўй берган ўзгаришлар, 

- ФАҲ ҳисоботидаги акс эттирилгандан фарқли бўлган хулосалар 

мавжуд бўлган тақдирда, бу хулосалар ҳақида филиал таклифида, 

- Кредити мавжуд фирма билан Банкнинг бугунгача бўлган ишлари, 

- Банкнинг фирма бўйича амалга ошираётган ва/ёки режалаштирган 

даромад/унумдорлик режалари тўғрисида,  

хулосалар акс эттирилиши лозим. 

3.2.  КРЕДИТ ҚЎМИТАСИ 

Барча кредит талаблари, тегишли кредит тасдиқ органининг қарорига 

тоъбедир. Филиал кредит бериш ваколатлари Бош банк томонидан 

белгиланади. 

Филиал Кредит Қўмитаси, филиал раҳбари бошчилигида ҳамда фронт 

офис ходимларидан камида икки кишидан ташкил топади. 



Şube yetkileri düzeyinde, nakit ve benzeri değerler karşılığı 

kullandırılacak krediler hariç, kredi tahsisi ancak FDS Modülü 

değerlendirmesinden sonra yapılabilir. 

Kredilerin değerlendirilmesi ve onaylanmasına ilişkin Kredi Komitesi 

kararlarının oybirliği ile alınması gerekir, kredi komitesi kararı 

olmaksızın kredi kullandırılmaz. 

Şube yetki limitinin üstünde olan krediler (kredi tutarı bakımından 

veya Kredi Müşterisinin Niteliği, Kredi Türü ve Teminatlara İlişkin 

Genel Yetkiler bölümünde belirtilen yetkilere göre), Genel Müdürlük 

onayına sunulur. Şube yetkisini aşan kredi teklifi düzenlenerek, kredi 

talebine ilişkin ilgili belgeler, analiz raporu ve diğer ekler ile birlikte 

ilgili Krediler Birimine gönderilir.  

 

Genel Müdürlük tarafından kredi tekliflerinin onaylanması halinde, 

Karar fotokopisi Şubeye tebliğ edilir. 

3.3. KREDİ MÜŞTERİSİNİN NİTELİĞİ, KREDİ TÜRÜ VE 

TEMİNATLARA İLİŞKİN GENEL YETKİLER 

3.3.1. Kredi Müşterisinin Niteliği ile İlgili Genel Yetkiler 

Aşağıdaki kişiler için yalnızca Genel Müdürlük yetkisinde kredi tahsis 

edilebilir. 

a) Kamu kuruluşları, kamu hüviyetini haiz kuruluşlar, belediyeler, 

özel kanun uyarınca kurulmuş olan kurumlar ile bunların 

iştirakleri, 

b) Dernekler, vakıflar, odalar ve kamu hüviyetini haiz birlikler, 

c) Sendikalara, spor kulüplerine, 

d) İş ortaklıkları, 

e) Tarım sektöründe faaliyet gösteren kişiler dışında, 1 yıllık faaliyeti 

tamamlamamış müşteriler (grup şirketleri söz konusu olduğunda, 

ana şirketin çalışma süresi dikkate alınacaktır. 

Филиал ваколатлари даражасида кредит ажратиш фақат фирма 

скорингидан сўнг амалга оширилиши мумкин, депозит таъминоти билан 

ажратиладиган кредит ва банк кафолатларидан мустасно. 

Кредитнинг скоринги ва тасдиқланиши бўйича Кредит қўмитаси 

қарорлари бир овоздан қабул қилиниши лозим, кредит қўмитаси 

қарорисиз кредит ажратилмайди. 

Филиал ваколати лимитидан юқори бўлган кредитлар (кредит миқдори 

ёки кредит мижозининг хусусиятлари, кредит тури ва таъминотлар 

бўйича Умумий ваколатлар бандида белгиланган ваколатларга кўра), 

Бош банк тасдиғига киритилади. Филиал ваколатидан юқори кредит 

таклифи тайёрланиб, кредит талаби бўйича барча хужжатлар, анализ 

ҳисоботлари ва бошқа иловалар билан биргаликда Кредитлаш бўлимига 

юборилади.  

Бош банк томонидан кредит таклифлари тасдиқланган тақдирда, Қарор 

нусхаси ёки қарордан қўчирма филиалга етказилади.      

3.3. КРЕДИТ МИЖОЗИНИНГ ХУСУСИЯТИ, КРЕДИТ ТУРИ ВА 

ТАЪМИНОТЛАР БЎЙИЧА УМУМИЙ ВАКОЛАТЛАР 

3.3.1. Кредит мижози хусусиятлари бўйича умумий ваколатлар 

Қуйидаги шаҳслар учун фақатгина Бош банк ваколатида кредит 

ажратилиши мумкин: 

a) Давлат ва бюджет ташкилотлари, хокимлик қошидаги ташкилотлар, 

алоҳида қонунчиликка кўра ташкил этилган ташкилотлар билан 

уларнинг шуба корхоналари, 

b) Уюшмалар, палаталар ва жамоат ташкилотлари, 

c) Касаба уюшмалари, спорт клублари, 

d) Бизнес уюшмалари, 

e) Камида бир йиллик фаолияти бўлмаган мижозлар, қишлоқ хўжалиги 

соҳасида фаолият юритаётган шахслардан мустасно, (гуруҳ 

фирмалари бўлганлар учун бош фирманинг фаолияти даври инобатга 

олинади), 



f) Sigorta, leasing, faktoring firmaları ile diğer finansal kuruluşlar ve 

finansal aracı kuruluşlar, 

g) Önemli miktarda ödenmemiş vergi borcu olan şirketler. 

Yukarıda (c), (f), (g) maddelerinde listelenen tüzel kişiler ve gerçek 

kişiler için nakit ve benzeri değerler karşılığı krediler şube yetkisinde 

tahsis edilebilir. 

3.3.2. Kredi Türü İle İlgili Genel Yetkiler 

Aşağıda belirtilen konulardaki kredi talepleri, -aksi kredi ürünü 

özelinde belirlenmedikçe- kredi miktarına bakılmaksızın Genel 

Müdürlük yetkisinde değerlendirilir. 

a) Yurtdışı banka teminat mektubu karşılığı nakdi/gayri nakdi 

Krediler 

b) Döviz üzerinden teminat mektubu düzenlenmesi, 

c) Nakit kredi teminine yönelik teminat mektupları, 

d) 12 aydan uzun vadeli mal alımında yönelik teminat mektupları ve 

avans teminat mektupları. 

 

3.3.3. Teminatlar ile ilgili Genel Esaslar 

Aşağıdakiler, Şube Kredi Komitesi tarafından teminat olarak 

alınabilir: 

 Nakit ve benzeri değerler: 

- Şube yetkisinde verilecek krediler için nakit, mevduat rehni 

(EUR/ yabancı para), yerli bankalar tarafından verilen teminat 

mektupları, nakit ve benzeri değerler olarak teminata 

alınabilecektir. 

- Genel Müdürlük yetkisinde kredilendirilmiş firmalara mevcut 

limitleri haricinde, Şube yetki limitine kadar nakit ve benzeri 

teminatlar karşılığında kredi kullandırılması Kredi Birimi’ne 

bilgi verilmek suretiyle mümkün olabilecektir. 

f) Суғурта, лизинг, факторинг фирмалари каби молиявий ташкилотлар 

ва молиявий брокерлик фирмалари, 

g) Катта миқдорда тўланмаган солиқ қарздорлиги мавжуд бўлган 

корхоналар. 

Юқорида (c), (f), (g) бандларда кўрсатилган юридик ва жисмоний 

шахслар учун депозит таъминоти билан кредитлар филиал ваколатида 

ажратилиши мумкин. 

3.3.2. Кредит тури бўйича умумий ваколатлар 

Қуйида белгиланган мақсадларда кредит талаблари, акси кредит 

маҳсулот хусусиятларида белгиланмаган бўлса, кредит миқдоридан 

қатъий назар Бош банк ваколатида кўриб чиқилади: 

a) Хорижий банк кафолати билан ажратиладиган кредит ва банк 

кафолатлари; 

b) Хорижий валютада банк кафолатлари; 

c) Кредит таъминоти бўлган банк кафолатлари/кафилликлари, 

d) 12 ойдан ортиқ муддатга товар сотиб олишга мўлжалланган 

кафолатлари ва аванс кафолатлари. 

 

3.3.3. Таъминотлар бўйича умумий қоидалар 

Қуйидагилар, филиал кредит қўмитаси томонидан таъминот сифатида 

олиниши мумкин: 

 Пул маблағлари ва қимматликлар, 

- Филиал ваколатида бериладиган кредитлар учун пул, депозит 

гарови (хорижий валюта гарови), махалий банклар томонидан 

берилган кафолатлар, 

- Бош банк ваколатида кредитландиган фирмаларга мавжуд 

лимитлардан ташқари, филиал ваколат лимитига қадар пул ва 

қимматликлар гарови билан кредит ажратилиши Кредит 

бўлимига маълумот бериш орқали амалга оширилади. 

 Бино, иш жойи ва иншоотларнинг гарови, 



 Konut, işyeri ve bina niteliğindeki gayrimenkul ipoteği, 

 Taşıt / traktör rehini, 

 Gerçek ve/veya tüzel kişilerin kefaleti. 

İşbu Uygulama Esas ve Usullerinde belirtilenlerin dışındaki 

teminatların alınmasında, bu teminatlarda aranacak özelliklerin ve 

marjların belirlenmesinde, mevcut teminatların alınma/tesis edilme 

süreçlerinin farklılaştırılmasında, işlem bazında Genel Müdürlük 

Kredi Tahsis Birimleri yetkilidir. 

4. KREDİ TÜRLERİ 

Bankamızda kullandırılan kredi türleri: 

- Nakit –gayri nakit olarak niteliğine, 

- YP olarak döviz cinsine, 

- taksitli veya vade sonu ödemeli olarak, kullandırdım özellikleri ve 

geri ödeme şekline, 

- Sabit faizli – değişken faizli olmasına, 

- Faiz tahakkuk dönemlerinin farklılaşmasına, 

- Vade (kısa/uzun) yapısına, 

göre farklı açılardan sınıflandırılabilir. 

Kredilerin türlerini ve işleyiş özelliklerini tanımlayan bu 

sınıflandırmaların yanı sıra; 

- Hedef müşteri segmentlerine göre, 

- Verim unsurları ve pazarlama stratejilerine göre, 

Geliştirilen kredi türlerine göre de ayrımlaştırma yapılabilir. 

Kredi vadesi – kredi faydalanılması için ayrılan dönem olup, kredi 

sözleşmesi yürürlüğe geçen tarih veya kredi kullandırılan ilk tarih 

itibariyle başlayarak, kredi sözleşmesi şartlarına göre kredinin 

tamamen ödeme tarihinde biter. 

 Транспорт/трактор гарови, 

 Учинчи шахсларнинг кафилликлар. 

Ушбу тартиб-қоидаларда белгиланганлардан ташқари таъминотлар 

олинишида, бу таъминотларга талаб ва маржасини белгиланишида, 

мавжуд таъминотларни олиш/бериш жараёнларининг ўзига хослигига 

қараб, хар бир амалиёт бўйича Бош банкнинг Кредитлаш бўлими 

ваколатидадир. 

 

4. КРЕДИТ ТУРЛАРИ 

Банкда ажратиладиган кредит турлари: 

- Кредит ва банк кафолатлари кўринишида, 

- Милий ва Хорижий валютада, 

- Ойма-ой ёки муддат якунида тўланадиган, ажратиш хусусиятлари ва 

қайтариш шаклига кўра, 

- Қатъий ставкада – ўзгарувчан ставкада бўлиши, 

- Имтиёзли давр билан, 

- Муддатига (қисқа/узун) кўра таснифланади. 

Кредит турлари ва фойдаланиш хусусияларини белгиловчи бу 

таснифлашда шунингдек, 

- Мижозларнинг тоифасига кўра, 

- Унумдорлик ва маркетинг стратегияларига кўра, 

Ишлаб чиқилган кредит турларига қараб ажратилиши мумкин. 

Кредит муддати – кредит фойдаланиш учун ажратилаётган давр бўлиб, 

кредит шартномаси кучга кирган санадан ёки кредит ажратилган 

биринчи санадан бошланиб, кредит шартномаси шартларига мувофиқ 

кредитнинг тўлиқ тўланиш санасида тугайди. 



Krediler aşağıdaki vadelerde kullandırılır:  

Genel sermayeyi oluşturmak için, (yatırım) krediler, 

- Duran varlıklar ve maddi olmayan aktifleri satın almak, binalar, 

teknolojiler satın almak amacıyla, inşaat, tamir ve yeniden 

yapmak, yani inşaat ve başka malzemeleri satın almak 

amaçlarında  – 7 yıla kadar; 

- Duran varlıkların sonradan leasing veya kiraya vermek için satın 

almak için– 5 yıla kadar. 

İşletme sermayeyi oluşturmak için krediler – 18 aydan fazla olmayan 

vadeye; 

Taşınmaz (arazi / işyerleri) finansmanı; 

- Kredi miktarı doğrudan satıcının hesabına ödenmeli / 

aktarılmalıdır. 

- Satın alma sözleşmesi ve işlem talimatı gereklidir. 

- Taşınmaz alımı için kullandırılan kredilerde, krediye konu olan 

taşınmaz her zaman teminat olarak alınmalıdır. 

Yatırım Kredileri 

Bir işletmenin kurulması ve satın alınması, mevcut bir işletmenin 

genişletilmesi, maddi (sabit) varlıkların satın alınması (işyeri, arazi ve 

taşınabilir mallar (ekipman ve diğer iş makinaları, taşıtlar, otomobiller) 

satın alınmasını finanse etmek için tasarlanmış kredilerdir. 

Yatırım kredilerinde; asgari % 25 oranında özkaynak katkısı 

aranacaktır. Özkaynak katkısı nakit ya da kredi kullanımında önce 

edinilmiş arazi, proje için alınmış haklar, lisanslar şeklinde 

olabilecektir. Özkaynak katkısı olarak değerlendirilecek kaynakların 

gerekli incelmelerle teyit edilmesi gerekmektedir.  

Kredi geri ödemeleri, beklenen nakit giriş akışı ile uyumlu olmalıdır 

ve ödemesiz dönem boyunca müşteri faiz ödemekle yükümlüdür. 

Кредитлар қуйидаги муддатларга ажратилади: 

Асосий капитални шакллантириш учун (инвестицион) кредитлар, 

- Асосий воситалар ва номоддий активлар сотиб олиш, шу жумладан 

бино-иншоотлар, техника ва ускуналарни сотиб олиш мақсадларига, 

ҳамда қуриш, таъмирлаш ва реконструкция қилиш, яъни қурилиш ва 

бошқа материалларини сотиб олиш мақсадларига– 7 йилгача; 

 

- Асосий воситаларни кейинчалик лизинг ёки ижарага бериш учун 

сотиб олиш мақсадларига – 5 йилгача. 

Айланма капитални шакллантириш учун кредитлар – 18 ойдан ортиқ 

бўлмаган муддатга; 

Кўчмас мулкни (ер участкалари/иш жойлари) молиялаштириш 

- Кредит миқдори бевосита сотувчи ҳисобига тўланади/ўтказилади. 

- Олди-сотди шартнома ва топшириқнома илова қилинади. 

- Кўчмас мулк сотиб олиш учун ажратилган кредитларда, сотиб 

олинадиган кўчмас мулк доимий равишда таъминотга олинади. 

Инвестиция кредитлари 

Бир корхонани ташкил этиш ва сотиб олиш, мавжуд бир корхонани 

кенгайтириш, моддий (асосий) воситалар сотиб олиш (иш жойлари, ер 

участкалари ва асбоб-ускуналар, транспорт воситалари ва ҳ.к.) 

молиялаштириш учун мўлжалланган кредитлардир. 

Инвестиция кредитида, камида 25% миқдорида ўз маблағлари улуши 

талаб этилади. Ўз маблағлари улуши пул ёки кредит ажратилишидан 

аввал олинган ер участкаси, лойиҳа учун олинган ҳуқуқлар, лицензия 

шаклида ҳам бўлиши мумкин. Ўз маблағлари улуши сифатида 

киритилган маблағларни керакли ўрганишлар орқали тасдиқланиши 

лозим. 



Kredi geri ödemeleri, müşterinin talebi doğrultusunda aylık eşit taksitli 

veya esnek ödemeli olarak belirlenebilir. 

Tarımsal Faaliyetlerin Finansmanı Amacıyla Kullandırılan 

Krediler 

Tarımsal faaliyetlerin finansmanı için kullandırılacak krediler, tarım 

arazilerinin, çiftliklerin, üretim tesislerinin satın alınması amacıyla ya 

da bunların sabit giderle ve işletme sermayesi ihtiyaçları için 

kullandırılabilir.  

Tarımsal faaliyetlerin finansmanı için kredi başvurusunda bulunan 

müşterilerin;  

- Bankamızda bir vadesiz hesabının bulunması ve ödemelerini bu 

hesaptan gerçekleştirmesi,  

- Geri ödenecek en son taksit tarihi itibarıyla 60 yaşını geçmemiş 

olması gerekmektedir.  

Kredi geri ödemeleri, müşterinin talebi doğrultusunda, ancak 

müşterinin birincil geri ödeme kaynaklarına uygun olarak aylık eşit 

taksitli veya esnek ödemeli olarak belirlenebilir. Ayrıca, bu kredilerde 

tarımsal gelirin döngüsel niteliğiyle uyumlu olarak mevsimlik geri 

ödeme de yapılabilir. 

4.1. GAYRİNAKDİ KREDİLER 

4.1.1. Teminat Mektupları 

Teminat mektupları; bankaların, yurt içinde ya da yurt dışında bulunan 

müşterileri lehine, bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir borcun 

ödenmesi gibi konularda muhatap kuruluşlara veya kişilere hitaben 

verdikleri, söz konusu yüklenimin yerine getirilmemesi halinde, ilk 

yazılı talepte mektup tutarının kayıtsız şartsız ödenmesi taahhüdünü 

içeren garanti sözleşmesi niteliğindeki belgelerdir.  

Кредитнинг тўланиши, кутилган пул тушумлари билан мос келиши 

лозим бўлиб, имтиёзли давр бўйича мижоз фоизларни тўлаш 

мажбуриятини зиммасига олади. Кредитнинг тўланиши, мижознинг 

талаби бўйича ойлик тенг ва ёки ўзгарувчан миқдорларда белгиланади. 

Қишлоқ хўжалиги фаолиятларини молиялаштириш мақсадида 

ажратиладиган кредитлар    

Қишлоқ хўжалиги фаолиятларини молиялаштириш учун ажратиладиган 

кредитлар, деҳқон ва фермер хўжаликларининг, қишлоқ ҳўжалиги 

маҳсулотларини етиштириш ва қайта ишлаш билан боғлиқ эҳтиёжлари 

учун ажратилиши мумкин.  

Қишлоқ хўжалиги фаолиятларини молиялаштириш учун кредит 

буюртмаси берган мижозларнинг, 

- Банкда ҳисоб рақами мавжуд бўлиши ва тўловларнибу ҳисоб рақамдан 

амалга ошириши, 

- Энг охирги кредит бўйича тўлов санасида 60 ёшдан ошмаган бўлиши 

лозимдир. 

Кредит бўйича тўловлар, мижознинг талаби бўйича, лекин мижознинг 

бошланғич тўлови манбаларига мос равишда ойлик тенг ва ёки 

ўзгарувчан миқдорларда белгиланади. Шунингдек, бу кредитларда 

қишлоқ хўжалигидан даромадларнинг даврийлигига мос равишда 

мавсумий тўланиши мумкин. 

4.1. БАНК КАФОЛАТЛАРИ 

4.1.1. Кафолат хатлари 

Кафолат хатлари, банк (кафил) бошқа шахс (принципал)нинг 

буюртмасига кўра кафил ўз зиммасига олаётган мажбурият шартларига 

мувофиқ принципалнинг кредитори (бенефициар) пул суммасини тўлаш 

ҳақида ёзма талабнома тақдим этса, пулни унга тўлаш ҳақида 

принципалга берадиган ёзма мажбуриятни ифода этади. 



Teminat mektubu ile garanti veren banka, lehtarın fiilini taahhüt 

etmemekte, fakat bu fiil yerine getirilmediği takdirde, garanti alana 

(muhatap) teminat mektubunda belirtilen tutar kadar ödeme yapmayı 

garanti etmektedir. 

Teminat mektubu almak için müşterinin aşağıdaki şartları yerine 

getirmesi gerekir: 

- zararsız faaliyette bulunması ve likit bilançoya sahip olması; 

- vadesi geçmiş ödenecek hesapların olmaması; 

- mali yıl sonuçlarına ilişkin bağımsız denetçinin olumlu görüşüne 

sahip olması; 

- olumlu kredi geçmişine sahip olması. 

Yukarıdaki şartların müşteri tarafından ihlali durumunda, teminat 

mektubu geri çekilebilir. 

Teminat mektubu verme konusu, ilgili onay merci tarafından Bankanın 

kredi politikasında belirtilen limitler dahilinde değerlendirilir. 

Verilmiş olan Teminat mektupları hesabı Genel Müdürlükte tutulur ve 

hesabın uygun yürütülmesinden Kredi Tahsis Birimi sorumludur. 

Teminat mektupları Bankanın başlıklı yazı formunda resmîleştirilir. 

Teminat mektubu formları ayrı bir deftere kaydedilir. Teminat 

mektubu tek formda belirecektir.   

4.1.2. Teminat Mektubu Tarafları 

Garanti Veren (Banka): Banka, düzenlediği teminat mektubu ile 

müşterinin taahhüdünü garanti eden ve taahhüt gerçekleşmediği 

durumda belli miktar bedeli ödeyeceğini kabul eden taraftır. 

Кафолат хати орқали банк ўз мижози (принципал)нинг ёзма аризасига 

кўра, принципал бенефициар олдидаги мажбуриятларини бажармаган 

ёки лозим даражада бажармаган тақдирда кафолатга мувофиқ ушбу 

мажбуриятларнинг бажарилишини ўз зиммасига олади.  

Кафолат принципалнинг бенефициар олдидаги ўз мажбуриятини 

(асосий мажбуриятини) лозим даражада бажарилишини таъминлайди. 

Кафолат олиш учун мижоз қуйидаги талабларга жавоб бериши лозим: 

- зарар кўриб ишламаётган бўлиши ҳамда ликвид балансга эга 

бўлиши; 

- муддати ўтказиб юборилган кредиторлик қарзларининг мавжуд 

бўлмаслиги; 

- молиявий йил натижалари бўйича ижобий аудиторлик хулосасига 

эга бўлиши; 

- ижобий кредит тарихига эга бўлиши. 

Кафолат берилгандан кейин принципал томонидан юқорида 

белгиланган талаблар бузилган тақдирда кафолат чақириб олиниши 

мумкин. 

Кафолат бериш масаласи банк (филиал)нинг кредит қўмитаси 

томонидан банк кредит сиёсатида кўрсатилган лимитлари доирасида 

кўриб чиқилади. 

Берилган кафолатларнинг ҳисоби Бош банкда юритилади ва унинг тўғри 

юритилиши Кредитлаш бўлими зиммасига юклатилади. 

Банк томонидан кафолат бериш қатъий ҳисобда турувчи бланкда 

расмийлаштирилади. Кафолат бланклари ҳисоби алоҳида дафтарда қайд 

этиб борилади. Кафолат бланклари  ягона шаклда белгиланади. 

4.1.2. Кафолат муносабатининг томонлари 

Кафил (Банк): Банк, ўз мижози (принципал)нинг ёзма аризасига кўра, 

принципал бенефициар олдидаги мажбуриятларини бажармаган ёки 



Garanti Alan (Muhatap): Teminat mektubu ilişkisinde lehtarın 

ediminin garanti edildiği taraftır.  

Normal olarak muhatapla banka arasında bir ilişki yoktur. Ancak 

teminat mektubu ile birlikte banka, lehtarın muhataba karşı 

taahhütlerini yerine getirmemesi halinde mektupta belirtilen tutarı 

tazmin edeceğini taahhüt etmektedir. 

 

Eylemi Garanti Edilen (Lehtar): Teminat mektubunda bankanın 

belirli bir edimini ya da taahhüdünü garanti ettiği taraftır. Teminat 

mektubunun lehtarı aynı zamanda adına teminat mektubu kredisi limiti 

tesis edilen gerçek veya tüzel kişi müşteridir. 

4.1.3. Teminat Mektubu Türleri 

Teminat mektupları, temel olarak; 

- Geçici Teminat Mektubu 

- Kesin Teminat Mektubu 

- Avans Teminat Mektubu 

Şeklinde sınıflandırılabilecek olup, söz konusu teminat mektupları 

vadeli/vadesiz olarak düzenlenebilir 

4.1.4. Geçici Teminat Mektupları 

Geçici teminat mektupları; açılan ihalelere katılanlar lehine ihale 

makamına hitaben düzenlenen teminat mektuplarıdır. 

Geçici teminat mektupları Bankanın, lehtarın (ihale katılımcısı) ihale 

teklifini geri çekme veya nihai sözleşmeleri resmi makamlar tarafından 

belirlenen koşulan koşullar altında imzalamayı reddetmesi 

durumlarında, muhatap idareye, teminat tutarını ödemeyi taahhüt 

ettiği/garanti ettiği mektuplardır. 

4.1.5. Kesin Teminat Mektupları 

лозим даражада бажармаган тақдирда кафолатга мувофиқ ушбу 

мажбуриятларнинг бажарилишини ўз зиммасига олувчи томондир. 

Кафолат олган (Бенефициар): принципалнинг мажбурияти бўйича 

кафолатни қабул қилувчи кредитор. 

Одатда бенефициар билан банк ўртасида алоқа мавжуд эмас. Аммо 

кафолат бериш орқали банк, принципалнинг бенефициар олдидаги 

мажбуриятларини бажармаган ҳолларда кафолатда белгиланган 

миқдорда тўлов қилишни ўз зиммасига олади. 

Кафолатланган (Принципал): Банкка ўзининг учинчи шахс 

(бенефициар) олдидаги мажбуриятлари бажарилишининг таъминоти 

сифатида кафолат бериш тўғрисида ариза билан мурожаат қилган шахс. 

4.1.3. Кафолатнинг турлари 

Банк кафолати асосан, 

- Вақтинчалик кафолат, 

- Қатъий кафолат, 

- Аванс кафолати, 

Шаклида таснифланиб, бу кафолатлар муддатсиз ва муддатли 

кўринишда тузилиши мумкин.  

4.1.4. Вақтинчалик кафолат 

Вақтинчалик кафолатлар, ташкил этилган тендерларда қатнашувчиларга 

тендер ташкилотчиси номига тақдим этилади. 

Вақтинчалик кафолатлар Банк томонидан, принципалнинг (тендер 

қатнашчиси) тендер таклифини чақириб олиш ва тегишли 

шартномаларни расмий органлар томонидан белиланган шартлар 

асосида имзолаш рад этилган ҳолларда, бенефициарга, кафолат 

миқдорини тўлашни тасдиқловчи кафолатдир. 

4.1.5. Қатъий кафолат   



Kesin teminat mektubu, mal veya hizmet satış sözleşmeleri, ekipman 

teslimatı sözleşmeleri ve inşaat sözleşmelerinde kullanılabilen bir 

mektuptur. Kesin teminat mektubunda Banka, lehdarın işi sözleşmeye 

uygun bir şekilde tam olarak yerine getirme yükümlülüğünü yerine 

getirmediğinde, teminat tutarını ödemeyi taahhüt eder. 

 

 

4.1.6. Avans Teminat Mektupları 

Proje sahipleri tarafından bazı durumlarda, gerekli hazırlıkların 

yapılması amacıyla proje başlamadan önce yüklenici firmalara avans 

ödemesi yapılabilmektedir. Avans teminat mektuplarıyla bankalar, işin 

ilgili kanun, sözleşme, ihale dokümanı veya şartname hükümlerine 

uygun olarak yapılmaması halinde avansın muhataba geri verileceğini, 

aksi takdirde bu paranın kendileri tarafından ödeneceğini taahhüt 

ederler. 

Avans teminat mektubu tutarı, yüklenici tarafından alınan avans 

tutarını aşmamalıdır. 

Önemli noktalar: 

- Avans teminat mektupları muhatap tarafından başkalarına 

devredilemez ve herhangi bir ihtiyati tedbir konamaz. 

- Nakit ve benzeri değerler karşılığı olanlar haricinde şube yetkisinde 

1 yıldan uzun vadeli veya vadesiz Avans Teminat Mektubu 

düzenlenemez. Genel Müdürlük yetkisinde, 1 yıldan uzun vadeli veya 

vadesiz mektup verebilir. 

- Avans teminat mektubu karşılığında muhatap tarafından lehtara 

ödenen avansların, Bankamız aracılığıyla ödenmesi, verim unsuru 

yanında, ödemelerin takibi ve müşterinin faaliyetlerinin izlenmesi 

açısından da önem arz etmektedir. 

Қатъий кафолат, товарлар ёки хизматлар сотиш бўйича шартномаларда, 

асбоб-ускунани етказиб бериш ва қурилиш бўйича шартномаларда 

фойдаланиладиган кафолат туридир. Қатъий кафолатда, Банк, 

принципалнинг шартнома бўйича белгиланган мажбуриятларини тўлиқ 

бажармаган ҳолларда, кафолат миқдорини тўлашни тасдиқлайди. 

 

 

4.1.6. Аванс кафолати 

Лойиҳа эгалари томонидан баъзи ҳолатларда, керакли тайёргарлик 

кўрилиши мақсадида лойиҳа бошланмасдан аввал пудратчи фирмаларга 

аванс тўловлари тўланиши мумкин. Аванс кафолати орқали банклар, 

ишни тегишли қонунчилик, шартнома, тендер хужжатлари ёки 

талабларига мос равишда бажарилмаслик ҳолларида аванснинг 

бенефициарга қайтариб берилишини, ёҳуд бу маблағларни ўзлари 

томнидан тўланишини тасдиқлайдилар. 

Аванс кафолати миқдори, пудратчи томонидан олинган аванс 

миқдоридан ортиқ бўлмаслиги лозим.     

Муҳим жиҳатлар: 

- Аванс кафолати бенефициар томонидан бошқаларга ўтказилиши 

мумкин эмас ва хар қандай тақиқ қўйилиши мумкин эмас. 

- Депозит билан таъминлангандан ташқари, филиал ваколатида 1 йилдан 

ортиқ бўлган муддатга ёки муддатсиз аванс кафолати берилиши мумкин 

эмас. Бош банк ваколатида, 1 йилдан ортиқ муддатга ёки муддатсиз 

кафолат берилиши мумкин. 

- Аванс кафолати асосида бенефициар томонидан принципалга тўланган 

авансларни, банк воситада тўланиши, унумдорлик жиҳатидан, 

тўловларнинг назорати ва мижознинг фаолиятлари мониторинги нуқтаи 

назаридан муҳим ҳисобланади. 



- Avans Teminat Mektupları ile garanti edilen avans tutarını mektup 

lehtarı kademeli olarak kısım kısım hak edebilmektedir. Bu gibi 

durumlarda hak edilen avans kadar teminatın serbest kalmasını 

sağlamak amacıyla; 

 Avans teminat mektupları tutarı küçük miktarlı birkaç mektuba 

bölünebilir veya, 

 Avansın lehtar tarafından hak edilen kısmı muhatap tarafından 

bildirildikçe, bildirilen miktar teminat mektubu tutarından 

düşülerek bulunan mektup kalanı üzerinden komisyon tahsil 

edilir. 

 Avansın sitüasyon ve harcama belgelerinden ne şekilde 

mahsup edileceğinin bilinebilmesi ve buna göre işlem 

yapılabilmesi için, muhatap ile lehtar arasında düzenlenen 

şartnamenin incelenmesi gerekir. 

4.1.7. Mal Alımı İçin Verilen Teminat Mektupları  

İmalat ya da ticaret ile iştigal eden firmaların üretime girdi olarak veya 

ticarete konu ettikleri malların temini amacıyla, genellikle ana 

üreticilerden alınan mal bedellerinin ödemeleri, banka teminat 

mektubu verilerek taahhüt edilmektedir. Teminat mektubunun içeriği 

muhatap kuruluşa göre de değişebilmekte olup, mektup 

düzenlenmeden önce Genel Müdürlük Onayı/Hukuk Görüş’ü 

alınmalıdır. 

Veresiye mal alımı konusunda verilecek teminat mektupları bir borcun 

vadesinde ödenmesine garantör olma niteliği taşır. Bir borcun 

ödenmesini temin eden bu tür teminat mektuplarında, konu firmaların 

temin ettikleri malın cinsi – üretimdeki önemi – satılabilme yeteneği 

gibi hususlar önemlidir. 

Bu mektuplar, nakit ve benzeri değerler karşılığı olanlar haricinde 

Şube yetkisinde azami bir yıl vadeli olarak düzenlenebilecektir. 12 

aydan uzun vadeli mektuplar, Genel Müdürlük yetkisinde verilebilir 

- Аванс кафолатлар бўйича кафолатланган аванс миқдорларини 

принципал босқичма-босқич қисман ҳам ўзлаштириши мумкин. Бу каби 

ҳолатларда, ўзлаштирилган авансга қадар кафолат миқдорини 

камайтиришни таъминлаш мақсадида, 

 Аванс кафолати миқдори кичик миқдордаги бир қанча 

кафолатга бўлиниши мумкин ёки, 

 Аванснинг принципал томонидан ўзлаштирилган қисми 

бенефициар томонидан маълум қилинади, маълум қилинган 

миқдор кафолат миқдоридан камайтирилади ва 

кафолатнинг мавжуд қисми ҳисобидан воситачилик ҳақи 

ундирилади. 

 Аванснинг ҳолати ва харажат хужжатларидан қандай 

кўринишда қопланишини аниқланиши ва бунга қараб 

амалиёт бажарилиши учун, бенефициар билан принципал 

ўртасида тузилган далолатномани ўзганилиши лозим. 

4.1.7. Товар сотиб олиш учун берилган кафолатлар 

Ишлаб чиариш ёки савдо-сотиқ билан шуғулланувчи фирмаларни 

эҳтиёжлари бўйича товарларни етказиб бериш мақсадида, асосан ишлаб 

чиқарувчилардан олинган товарлар қийматини тўланиши, банк 

кафолати бериш орқали ҳам бажарилиши мумкин. Кафолатнинг матни 

бенефициарга кўра ўзгариши мумкин, ҳамда кафолат беришдан аввал 

Бош банкнинг юридик хулосаси олиниши лозимдир. 

Товарларни сотиб олиш учун бериладиган кафолатлар бир қарзни 

муддатида тўланишини кафолатлаш хусусиятларига эгадир. Бир қарзни 

тўланишини таъминловчи бу турдаги кафолатларда, фирмаларга етказиб 

берилган товарларнинг тури – ишлаб чиқаришдаги аҳамияти – тез 

сотилишга лаёқатлиги каби хусуслар муҳимдир. 

Бу кафолатлар, депозит билан таъминланганларидан ташқари, филиал 

ваколатида энг кўпи билан бир йил муддатга берилади. 12 ойдан ортиқ 

муддатга кафолатлар Бош банк ваколатида берилади. 



Önemli noktalar: 

 Mektup konusunun lehtarın iş konusuna uygun olmasına, mektup 

tutarının lehtarın çalışma hacmiyle orantılı bulunmasına dikkat 

edilmelidir. 

 Mektup vermek için gerekli olan esas belge, tarafları arasında 

imzalanmış olan bir sözleşmedir (veya faturadır). 

 Veresiye mal alımı için teminat mektubu talep eden firma; 

 İmalatçı ise→ alınan malların firmanın üretimiyle, 

 Ticaret ile uğraşıyorsa →satışını yaptığı mallarla ilgili 

olmasına, 

 Bayi durumunda ise → teminat mektubunun anlaşma yapılan 

ilgili kuruluşa hitaben verilmesine, 

dikkat edilmelidir. 

4.1.8. Gümrük Teminat Mektupları 

Gümrük işlemlerine ilişkin olarak ortaya çıkan ve müşterilerin düzenli 

olarak ödemesi gereken tüketim vergileri, gümrük harçları ve diğer 

ücretlerin müşteri tarafından ödenmemesi tarafından Banka tarafından 

ödeneceğinin garanti edildiği, Ülke Gümrük mevzuatına uygun olarak 

hazırlanan ve Gümrük İdaresi’ne hitaben düzenlenen mektuplardır. 

Bu mektuplar, nakit ve benzeri değerler karşılığı olanlar haricinde 

Şube yetkisinde azami bir yıl vadeli olarak düzenlenebilecektir. 12 

aydan uzun vadeli mektuplar, Genel Müdürlük yetkisinde verilebilir. 

4.1.9. Kontrgaranti Karşılığı Verilecek Teminat Mektupları 

Kontrgaranti, Bankaların verdikleri teminat mektubu karşılığında 

başka bir bankadan istedikleri karşı garantidir. 

Kontrgaranti işlemlerde Finansal Kurumlar ve Hazine Birimi’ndan 

limit uygunluğu alınması gerekmektedir. 

Муҳим жиҳатлар:  

 Кафолат мавзуси принципалнинг фаолият мақсадига мос бўлиши, 

кафолат миқдорини принципалнинг иш ҳажмига кўра тақсимланиши 

инобатга олиниши лозим. 

 Кафолат бериш учун керакли бўлган асосий хужжат, томонлар 

ўртасида имзоланган шартномадир (ёки ҳисоб-фактура). 

 Товар сотиб олиш учун кафолат талаб этган фирма, 

 Ишлаб чиқарувчи бўлса, олинган товарлар фирманинг ишлаб 

чиқариш билан боғлиқ эҳтиёжларига, 

 Савдо билан шуғулланадиган фирма бўлса, сотадиган 

товарларига берилиши, 

 Дилер бўлса, кафолатни шартнома тузилган тегишли корхона 

номига берилишига эътибор берилиши лозим. 
 

4.1.8. Божхонага Кафолатлар 

Божхона ишлари бўйича вужудга келган ва мижозларнинг доимий 

равишда тўлаши лозим бўлган истеъмол божлари, божхона харажатлари 

ва бошқа тўловларни мижоз томонидан тўланмаслиги ҳолларида Банк 

томонидан тўланишининг кафолатланганлиги, мамлакат божхона 

қонунчилигига мувофиқ тайёрланган ва божхона идорасининг номига 

берилган кафолатлардир. 

Бу кафолатлар, депозит билан таъминланганлардан ташқари, филиал 

ваколатида энг кўпи билан бир йил муддатга берилади. 12 ойдан ортиқ 

узоқ муддатли кафолатлар Бош банк ваколатида берилиши мумкин. 

4.1.9. Контркафолат асосида бериладиган кафолатлар 

Контркафолат, бошқа банкларнинг кафолати асосида бериладиган 

кафолатлардир. 

Контркафолат бўйича амалиётларда Молиявий ташкилотлар ва 

Ғазначилик бўлимидан лимит мавжудлиги бўйича хулоса олиниши 

лозимдир.      



4.1.10. Akreditif 

Akreditif (L/C) uluslararası bir ödeme aracıdır. Bir akreditif işlemi, 

müşteri (amir/mal/hizmet alıcısı) adına banka tarafından belirli bir 

Akreditif Lehtarı (satıcı/ihracatçı) lehine üstlenilen bir ödeme 

yükümlülüğüdür. Lehdarın ödemeyi yapmaması durumunda, Banka 

ithalat bedelinin tamamı veya ödenmemiş tutarını karşılayacaktır. 

Gayrinakdi İthalat Akreditif Kredisi işlemlerinde başlangıçta mal 

bedelinin müşteriden tahsil edilmesi söz konusu olmamakta, 

Bankamızın vermiş olduğu akreditif talimatı çerçevesinde muhabir 

banka nezdinde Bankamız borçlandırılmaktadır. Bu nedenle akreditif 

açılmadan önce akreditif bedeli kadar ithalatçı lehine gayrinakdi kredi 

açılması gerekmektedir. 

Muhabir bankaya ödeme yapılmasından bir gün önce akreditif 

tutarının tahsil edilmesi zorunludur. Ancak, müşteri verimliliğini de 

hesaba katarak, Şubeler muhabir bankaya ödeme tarihinde tutarı tahsil 

edebilir. 

Akreditif tutarının müşteriden tahsil edilememesi halinde kredi, tazmin 

edilen gayrinakdi kredi hükümlerine tabi olacak, Genel Müdürlük 

Kredi Tahsis Biriminden onay alınmadan ithalat vesaiki müşteriye 

teslim edilmeyecektir. 

Vadeli akreditif, ithalatçı ile ihracatçı arasında yapılan anlaşma 

uyarınca, vesaikin ibrazından sonra ithalatçıya, poliçe olmaksızın belli 

bir vadede ödeme yapmaya izin veren bir akreditif türüdür. 

Vadeli akreditiflerde, yükleme vadesi ve akreditif vadesinden başka 

bir de ödeme vadesi bulunur. Mal bedelleri vesaikin ibrazında değil 

ödeme vadesinde ödenir. 

Ödeme vadesi, konşimento veya taşıma senetleri ya da fatura 

tarihinden itibaren herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın serbestçe 

belirlenir ya da kesin bir tarih olarak kararlaştırılabilir. 

4.1.10. Акредитив 

Аккредитив бўйича ҳисоб-китоб қилинганида мижознинг (маблағларни 

тўловчининг) топшириғи билан ва унинг кўрсатмаларига мувофиқ 

аккредитив очган банк (банк-эмитент) маблағларни олувчи ёки у 

кўрсатган шахс ҳужжатларни тақдим этган ва аккредитивда назарда 

тутилган бошқа шартларни бажарган тақдирда тўловни амалга ошириш 

мажбуриятини олади. 

Импорт акредитив кредити амалиётларида олдиндан товар қийматини 

мижоздан олмасдан, Банкнинг берган акредитив топришиғи асосида 

мухобир банкка Банкнинг қарздор бўлишидир. Шу сабабдан акредитив 

очишдан аввал акредитив қиймати қадар импортчига кредит лимити 

очилиши лозим. 

Мухобир банкка тўлов қилнишидан бир кун олдин акредитив 

миқдорининг ундирилиши шартдир. Аммо, мижоз унумдорлигини 

ҳисобга олиб, филиаллар мухобир банкларга тўлов санасида ушбу 

миқдорни ундириши мумкин. 

Акредитив миқдорини мижоздан ундирилмаслиги ҳолатларида 

қарздорлик, банк кафолати қоидаларига мувофиқ, Бош Банкнинг 

Кредитлаш бўлими тасдиғи олинмасдан импорт хужжатлари мижозга 

берилмайди. 

Муддатли акредитив, импортчи билан экпортчи ўртасида тузилган 

шартномага мувофиқ, импорт хужжатини тасдиғидан кейин 

импортчига, полиссиз маълум муддатда тўлов қилишга рухсат берган 

акредитив туридир. 

Муддатли акредитивларда, товар юклаш муддати ва акредитив 

муддатидан бошқа бир тўлов муддати бўлади. Товар қиймати импорт 

хужжатларининг тасдиғида эмас, балки тўлов муддатида тўланади.  

Тўлов муддати, юк хужжатлари ёки фактура санасидан эътиборан ҳар 

қандай муддат билан чегараланмаган ҳолда эркин белгинади ёки маълум 

бир санага боғланиши мумкин. 



Güvence Koşulları Kredi, Teminatlar bölümünde sayılan teminatların 

birleşimi ile güvence altına alınabilir. 

Vade: Maksimum 12 aya kadar. 12 aydan uzun süreli akreditifler 

Genel Müdürlük tarafından onaylanmalıdır. 

Akreditif işlemleri, Milletlerarası Ticaret Odasınca (MTO) belirlenen 

uluslararası kural ve teamüllere tabi olup, Dış Ticaret UEU 

düzenlemeleri uyarınca işlem yapılması gerekmektedir. 

4.1.11. Teminat mektubu verilmesi için sunulacak belgeler ve 

teminat mektubunun resmîleştirilmesi 

Teminat mektubu almak için müşteri tarafından aşağıdaki belgeler 

sunulmalıdır: 

- Teminat mektubu başvurusu, 

- Teminatın kullanım süresinin tamamını kapsayan nakit akışının 

analizini içeren iş planı; 

- İlgili devlet vergi dairesine sunulan son raporlama dönemine ait 

bilanço (Form 1), mali sonuçlara ilişkin rapor (Form 2), ayrıca 90 

günden fazla süre boyunca borç mutabakatı beyanları; 

- Son üç mali yılın sonuçları hakkında denetim raporu. 

Müşteri, teminat mektubu ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmenin 

teminatı olarak aşağıdaki teminat türlerinden birini sunmalıdır: 

- Likit mülkiyet veya menkul kıymetler, nakit rehni, 

- Teminat yükümlülüklerini yerine getirmeme riski sigortasının sigorta 

poliçesi. 

Banka tarafından teminat verilmesi veya anapara emrinde teminat 

vermeyi reddetme kararını verme süresi, gerekli tüm belgelerle birlikte 

başvuru alındığı tarihten itibaren yirmi banka iş gününden geçemez. 

Teminat mektubu verilmesi ile ilgili kararın sonuçları en geç üç banka 

günü içerisinde müşteriye bildirilir.  Teminat mektubu verilmesi ile 

Мазкур банк мажбуриялари, таъминотлар қисмида қайд этилган 

таъминотлар билан таъминланиши мумкин. 

Муддат: Энг кўпи билан 12 ойга қадар. 12 ойдан узоқ муддатли 

акредитивлар Бош банк томонидан тасдиқланади. 

Акредитив амалиётлари, Ҳалқаро Савдо Ташкилоти томонидан 

белгиланган ҳалқаро қоидалар ва тамойиллар асосида, амалдаги 

қонунчиликка мувофиқ бажарилиши лозим.  

4.1.11. Кафолат олиш учун тақдим этиладиган ҳужжатлар ҳамда 

кафолат беришни расмийлаштириш 

Кафолат олиш учун принципал томонидан ҳужжатлар тақдим этилади: 

- кафолат буюртмаси; 

- кафолатдан фойдаланишнинг бутун даврини ўз ичига олган пул 

оқими таҳлили кўрсатилган бизнес-режа; 

- тегишли давлат солиқ инспекциясига тақдим этилган сўнгги ҳисобот 

даври учун бухгалтерия баланси (1-шакл), молиявий натижалар 

тўғрисида ҳисобот (2-шакл), шунингдек 90 кундан ортиқ муддатдаги 

қарзларга доир солиштириш далолатномалари; 

- охирги уч молиявий йил натижалари бўйича аудиторлик хулосаси. 

Принципал тақдим этилган кафолат бўйича мажбуриятни ўз вақтида 

бажаришнинг таъминоти сифатида қуйидаги таъминот турларидан 

бирини тақдим этиши лозим: 

- ликвидли мол-мулк ёки қимматли қоғозлар, пул маблағлари гарови; 

- принципалнинг кафолат бўйича мажбуриятни бажармаслик 

хатарининг суғурта қилинганлиги тўғрисидаги суғурта полиси. 

Принципалнинг буюртмасига асосан банк томонидан кафолат бериш 

ёки кафолат беришни рад этиш тўғрисида қарор қабул қилиш муддати 

буюртма барча зарур ҳужжатлар илова қилинган ҳолда банкка келиб 

тушган кундан бошлаб йигирма банк кунидан ошмаслиги лозим. 



ilgili reddetme kararı alındığı durumunda, müşteriye reddetme 

nedenleri tam bildirilmelidir. 

Teminat mektubu verilmesi hakkında karar alındıktan sonra, Banka ile 

müşteri arasında kanunla öngörülen şekilde teminat sözleşmesi 

(bundan sonra sözleşme olarak anılacaktır) düzlenecektir. 

Sözleşme şunları içermelidir: 

- Sözleşmenin tarihi ve yeri; 

- Sözleşmenin konusu; 

- Sözleşme bedeli; 

- Sözleşmenin uygulama süreleri; 

- Tarafların hak ve yükümlülükleri; 

- Banka yükümlülüklerinin sınırları; 

- Banka hizmetleri için ödenecek komisyon tutarı ve ödeme 

koşulları; 

- Teminatın iptali için gerekçeler; 

- Sözleşmenin feshi; 

- Sözleşme istinaden yükümlülükler; 

- Tarafların yasal adresi ve diğer bilgileri. 

Teminat mektubu lehtarına karşı hak talebinde bulunma hakkı, 

teminatta aksi belirtilmedikçe başka bir kişiye devredilemez. 

Sözleşme, Banka (Şube) kredi komitesinin kararı esas alınarak 

düzenlenir ve imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

 

4.2. KREDİLERİN KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR 

Müşteriler lehine tahsis edilmiş kredi limiti olmadan, kredi kullandırım 

koşullarında belirtilen teminatlar alınmadan, özel ve genel kullandırım 

koşulları yerine getirilmeden ve Genel Kredi Sözleşmesi 

düzenlenmeden kredi kullandırılamaz. 

Қабул қилинган қарор натижалари тўғрисидаги хабарнома уч банк 

кунидан кечиктирмай принципалга юборилади. Кафолат беришни рад 

этиш тўғрисида қарор қабул қилинган тақдирда хабарномада рад этиш 

сабаблари аниқ кўрсатилиши лозим. 

Кафолат бериш тўғрисида қарор қабул қилингач, кафил ва принципал 

ўртасида қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кафиллик 

шартномаси (кейинги ўринларда шартнома деб юритилади) тузилади. 

Шартномада қуйидагилар кўрсатилиши лозим: 

- шартнома тузилган сана ва жой; 

- шартнома предмети;  

- шартнома баҳоси; 

- шартноманинг бажарилиш муддатлари; 

- томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари; 

- кафил мажбуриятларининг чегаралари; 

- кафилнинг хизматларига ҳақ тўлаш миқдори ва тартиби; 

- кафолатни чақириб олиш асослари; 

- шартноманинг бекор бўлиши; 

- шартнома бўйича жавобгарлик; 

- томонларнинг юридик манзили ва бошқа реквизитлари. 

Кафолат бўйича бенефициарга тегишли бўлган кафилга талаб қўйиш 

ҳуқуқи, агар кафолатда бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса, 

бошқа шахсга ўтказилиши мумкин эмас. 

Шартнома банк (филиал) кредит қўмитасининг баённомасига асосан 

расмийлаштирилади ва у имзоланган кундан бошлаб кучга киради. 

4.2.КРЕДИТ АЖРАТИШ ҚОИДАЛАРИ 

Мижозларга ажратилган кредит лимити бўлмаган, кредитлаш 

шартларида белгиланган таъминотлар олинмаган, маълум ва умумий 

кредитлаш шартларини бажармаган ва Умумий Кредит Келишуви 

тузилмаган ҳолларда кредит ажратилмайди. 



Hiçbir şekilde Genel Müdürlük tarafından verilen özel ve genel 

yetkiler aşılamaz, kredi kullandırım talimatları değiştirilemez, 

yürürlükteki mevzuat ve talimatlara aykırı işlem yapılamaz. 

 Firma/Grubun memzuç nakit ve benzeri limit ve risklerindeki 

değişimlerin, ani düşüş ve yükselmelerin, risklerdeki oransal 

artışın, cironun oransal artışından yüksek olup olmadığının 

incelenmesi, 

 Firmanın piyasa/bankalar nezdindeki durumu ve faaliyetlerindeki 

gelişmelerin incelenmesi, 

gibi temel istihbari araştırmaların yapılması, bu araştırmalarda 

herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması ve kredi tebliğinde belirtilen 

talimatlara uyulması kaydıyla onaylı limitler kapsamında kredi 

kullandırılması uygun olacaktır. 

Kredinin kullandırılması konusunda olumlu bir karar aldıktan sonra, 

MİY/MİA, sistemde kredi onay formunu oluşturarak ve kredi onay 

formunu ve kerdi belgelerini Operasyon Servisine sunar. 

Operasyon servisi aşağıdaki işlem ve kontrollerden sorumludur: 

- Kredi onay formundaki bilgilerin kontrolü; 

- Kredi kullandırım koşullarında belirtilen teminatların, özel ve genel 

kullandırım koşullarının yerine getirildiğinin kontrolü; 

- Alınan belgelerin (kredi dosyasının) kontrolü; 

- Sözleşmenin basılarak MİY/MİA’ya teslim edilmesi; 

- Kredinin onay formunda öngörülen şekilde kullandırılması, 

4.2.1. Kredi Kullandırımı ve Vadelerinin Belirlenmesinde Dikkat 

Edilmesi Gereken Hususlar 

Kullandırılacak kredi tutarının ve kredi vadelerinin belirlenmesi 

aşamalarında, firmaların faaliyet döngülerine uygun fon akışları ve 

buna bağlı olarak likiditesinin göz önünde bulundurulması kredinin 

geri dönüş imkânlarını artıracaktır. Ayrıca kredi tutarının ve kredi 

Бош банк томонидан берилган маълум ва умумий ваколатлардан ортиқ, 

кредитлаш бўйича топшириқларни ўзгартириш, амалдаги қонунчилик ва 

талабларга зид амалиётлар бажариш тақиқланади. 

 Фирма/Гуруҳнинг бошқа банклардаги маблағлари ва шу каби лимит 

ва хатарларини, улардаги ўзгаришлар, хатарлардаги нисбий 

ортишларни, пул айланмасининг кейинги ортиш тенденцияларини 

ўрганиш, 

 Фирманинг бозорда ва бошқа банклардаги ҳолати ва 

фаолиятларидаги ўзгаришларни ўрганиш, 

каби асосий суриштирув ўрганишларини бажарилиши, бу ўрганишларда 

ҳар қандай салбий холатларни аниқлаш ва кредитлашда белгиланган 

топшириқларга мос равишда тасдиқланган лимитлар доирасида 

кредитлаш маъқул бўлади. 

Кредитлаш масаласида ижобий қарор қабул қилингандан сўнг, фронт 

офис ходими, тизимда кредит тасдиқлаш шаклини тайёрлайди ва 

кредитни тасдиқлаш шаклини ва кредит хужжатларини бек офисга 

тақдим этади. 

Бек офис қуйидаги ишлардан ва назоратлардан жавобгардир: 

- Кредит тасдиғи шаклидаги маълумотларни текшириш; 

- Кредитлаш шартларда белгиланган таъминотларни, махсус ва умумий 

шартларнинг бажарилганлигини текшириш; 

- Олинган хужжатларни (кредит йиғмажилдини) текшириш; 

- Шартноманинг чоп этиб фронт офис ходимига тақдим этиш; 

- Кредит тасдиғи шаклида кўзда тутилган шаклда кредит ажратиш. 

4.2.1. Кредитлашда ва муддатларини белгилашда аҳамият 

берилиши лозим бўлган жиҳатлар 

Кредит миқдорининг ва кредит муддатларини белгилаш босқичларида, 

фирманинг фаолият айланмаларига мос пул оқимлари ва бунга кўра 

ликвидлилигини кўзда тутилиши кредитнинг қайтарилиши 



vadelerinin belirlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi 

gerekmektedir: 

 Firmanın faaliyet döngüsünün (üretim süresi, stok devir süresi, 

satış süresi, borç ödeme süresi, alacak tahsil süresi vb.) dönemsel 

ve tarihsel gelişimi, 

 Firmanın gelir ve giderlerinin, nakit akışının içeriği, 

 Ulaşılabilecek ciro ve sağlanacak karlılık ile kredi vadelerinin, 

tutar ve zamansal açıdan örtüşeceğini gösteren likidite durumu, 

 Kredi ödemesinin hangi kaynaklardan yapılabileceği, 

 Geri ödeme için gösterilen kaynakların, firmanın faaliyetleri ve 

kredi vadesi ile uyumluluğu, 

 Önceden kullandırılan kredilerin ve diğer hesaplarının 

seyyaliyetleri, 

 Alacak haklarının devri suretiyle alınan teminatlarda, kredi 

vadeleri ile teminat vadelerinin uyumu, 

 Gerek firmanın ve gerekse faaliyet gösterdiği sektördeki koşullar, 

 Şirketin nakit akışına uygun olarak birden fazla dilim ve farklı 

vadeler belirlenmesi, 

Kredi akışkanlığı sağlamak için aynı zamanda; 

 Firmaların ticari işlemlerinin Bankamızdan daha fazla geçmesi ve 

buna bağlı olarak bankamızla olan ticari ilişkilerinin artması, 

 Firmalardan daha fazla işlem ve verimlilik sağlanması, 

 Firma faaliyetlerinin ve kredi geri dönüşlerinin daha yakından 

izlenmesi, 

gerekmektedir. 

 

имконларини ортиради. Шунингдек, кредит миқдорини ва кредит 

муддатларини белгилашда қуйидаги жиҳатларга эътибор берилиши 

лозимдир: 

 Фирманинг фаолият айланмаси (ишлаб чиқариш даври, товар 

заҳираларидаги ўзгаришлар, сотиш муддатлари, қарз тўлаш 

муддатлари, қарзларни ундириш муддатлари ва ҳ.к.) даврийлиги, 

 Фирманинг даромад ва харажатларидаги пул оқимлари таркиби, 

 Режадаги пул айланмаси ва даромад режалари билан кредит 

муддатларига мос келиши нуқтаи назаридан ликвидлик ҳолати, 

 Кредитни тўлашнинг қайси манбалардан амалга оширилиши, 

 Қарз тўлови учун кўрсатилган манбаларни, фирманинг фаолиятлари 

ва кредит муддатига мослиги, 

 Аввал ажратилган кредитлар ва бошқа ҳисоблар ҳисобидан 

тўланмаганлиги, 

 Олинган таъминотлар бўйича эгалик ҳуқуқлари кредит муддатларига 

мос келиши, 

 Фирма ва унинг фаолият кўрсатаётган соҳадаги ҳолатлар, 

 Корхонанинг пул оқимига мос равишда бирдан ортиқ қисм ва бьшқа 

муддатлар белгиланиши, 

Кредит даврийлигини таъминлаш мақсадида, 

 Фирмаларнини тижорат амалиётлари Банкдан янада кўпроқ 

ўтказилиши ва бу билан боғлиқ мижоз билан хамкорлик ортиши, 

 Фирмалардан янада кўпроқ унумдорлик ва самарани таъминлаш, 

 Фирма фаолиятларини ва кредитни қайтарилишини янада яқиндан 

мониторинги, 

Амалга оширилиши лозим. 



 

4.2.2. Kredinin Kullandırımının Operasyonel Adımları 

Kredi tahsis edildikten sonra, Şube tahsis koşullarına uygun işlemleri 

gerçekleştirmekten sorumludur. Kredi kullanmadan önce yerine 

getirilmesi gereken başlıca koşullar şunlardır: 

- Nihai ve imzalanmış kredi Şube Kredi Onay Formu/Kredi Tebliğ 

Formu; 

- Kullandırım koşulları uyarınca düzenlenerek; müşteri, (varsa) 

müşterek borçlu ve Banka arasında imzalanan sözleşme; 

- Sorumlu pozisyonlar tarafından kredi dosyasının doğru ve kapsamlı 

kontrolü (Şube Yöneticisi, MİY/MİA, Hukuk, OPY/OPA); 

- Aksi için özel karar alınmamış ise, tüm ücretler ve komisyonların 

tahsil edilmiş olması; 

- Kullandırım koşullarında belirtilmiş tüm teminatların alınmış olması. 

4.3. KREDİ SÖZLEŞMESİ 

Bankamız ile kredi ilişkisinde bulunan gerçek veya tüzel kişi 

müşteriler arasında, kanunların öngördüğü koşullar çerçevesinde 

hazırlanan Kredi Sözleşmeleri kullanılır. 

Gayrimenkul ve menkullerin teminata alınması durumunda, Rehin 

Sözleşmesi hazırlanarak kredi sözleşmesine ek yapılır. 

Kredi Sözleşmeleri Şubemiz anlaşmalı avukatları tarafından hazırlanır 

ve Genel Müdürlük Birimleri değerlendirmesine sunulur. 

Kredi sözleşmeleri müşterek muhafaza esasları çerçevesinde saklanır. 

Kredi ilişkisi bitse dahi zamanaşımı süresi sonuna kadar korunur. 

4.3.1. Sözleşme Hazırlanırken Dikkat Edilecek Noktalar 

Kredi Sözleşmelerinin ilgili bölümlerine Şubemizin ismi ile asıl 

borçlu, müşterek borçlu/kefil/kefillerin isim, unvan ve adresleri açıkça 

 

4.2.2. Кредитлаш амалиёти босқичлари 

Кредит тасдиқлангандан сўнг, филиал кредит шартларига мос равишда 

амалиётларни бажариш учун жавобгардир. Кредитлашдан олдин 

бажарилиши лозим бўлган асосий шартлар қуйидагилардир: 

- Якуний ва имзоланган кредит Филиал Тасдиқ Шакли/Кредит 

Билдиришномаси Шакли, 

- Кредитлаш шартларига мувофиқ мижоз билан банк ўртасида тузилган 

шартнома, 

- Масъул ижрочилар томонидан кредит йиғмажилдини тўғри ва 

тўлиқлигини текшириш (филиал раҳбари, фронт офис ходими, юрист, 

бек офис ходими), 

- Бошқача белгиланмаган бўлса, барча ҳақ ва комиссияларни 

ундирилганлиги, 

- Кредитлаш шартларида белгиланган барча таъминотларни 

расмийлаштирилганлиги. 

4.3. КРЕДИТ ШАРТНОМАСИ 

Банк билан кредит алоқалари мавжуд жисмоний ва юридик шахс 

мижозлар орасида, қонунчилик талаблари доирасида тузилган Кредит 

шартномаси қўлланилади. 

Кўчмас мулк ва қийматликлар таъминотга олиниши ҳолларда, Таъминот 

шартномаси тузилиб, кредит шартномасига илова қилинади. 

Кредит шартномалари банк юристлари томонидан, Бош банк   таркибий 

тузилмалари билан биргаликда, тайёрланади. 

Кредит шартномалари биргаликда сақлаш тамойилларига асосан, кредит 

алоқалари тугашидан қатъий назар доимий сақланишини таъминланади. 

4.3.1. Шартноманинг муҳим жиҳатлари 

Кредит шартномаларининг тегишли бўлимларига филиалнинг номи 

билан қарздор, қўшимча қарздор, кафилнинг номи ва адреслари аниқ 



yazılıp; imza atılması gereken bölümleri, şube yetkilileri huzurunda 

imzalanır. Kredi Sözleşmeleri şube yetkililerince de kaşe basılmak 

suretiyle imzalanır. 

Sözleşme Tarihi ve Vadesi 

Müşteri Numarası, Sözleşme Numarası ve imza tarihinin sözleşmeye 

yazılmış olması gerekmektedir. Sözleşmenin süresinin ay cinsinden 

açıkça belirtilmiş olması gerekmekte olup, bazı durumlarda belirli bir 

tarihi de içerebilir. 

5. TEMİNATLAR 

Kredi tahsis sürecinde, müşterinin; 

- Kredi değerliliği 

- Fon sağlama gücü, nakit akışı, 

- Likidite imkânları, 

- Risk analizi kriterleri ve 

- Borç ödeme gücü, 

bir bütün olarak değerlendirilerek, borçlunun ödemelerini tahsis 

koşullarıyla uyumlu olarak vadesinde gerçekleştirebileceğine ilişkin 

kanaat ve somut verilere ulaşılması durumunda tahsis kararının 

verilmesi esastır. 

Dolayısıyla kredilendirmede asli unsur, müşterinin kredibilitesi ve 

kredi geri dönüşünün işletmeden elde edilecek gelirlerle sağlanması 

olup, krediler için alınan teminatlar, kesinlikle firmaların faaliyet 

döngüsü ile sağlayacağı fon tutarlarını aşan kredi risklerinin geri dönüş 

kaynağı olarak değerlendirilmemelidir. 

Zira, krediyi geri ödeyecek olan, firmanın borç ödeme gücü/fon 

sağlama imkanıdır. Kullandırılacak kredi tutarını belirlenen vadede 

geri ödeyemeyecek olan firmalar için, alınan teminatın az ya da çok 

ёзилиб, имзо қўйиладиган қисмлари, филиал масъул ходилари ҳузурида 

имзоланади. Кредит шартномалари филиалнинг муҳри билан 

тасдиқланади. 

Шартнома санаси ва муддати 

Мижознинг ҳисобрақами, шартнома рақами ва имзо санаси шартномада 

акс эттирилиши лозим. Шартнома муддатининг ойлик кесимида аниқ 

белгиланиб, баъзи ҳолларда белгиланган бошқа даврни ҳам ўз ичига 

олиши мумкин. 

5. ТАЪМИНОТЛАР 

Кредитлаш жараёнида мижознинг, 

- Кредит лаёқати, 

- Маблағ таъминлаш лаёқати, пул оқимлари, 

- Ликвидлик имконлари, 

- Хатар анализи мезонлари ва ҳ.к. 

- Қарз тўлаш қобилияти, 

жамланган ҳолда баҳоланиб, қарздорнинг тўловларини кредит шартлари 

билан мос равишда муддатида амалга ошириши бўйича қаноат ва ишонч 

ҳосил қилингандан сўнг кредитлаш бўйича қарор қабул қилиниши асос 

ҳисобланади. 

Шунинг учун, кредитлашда асил омил, мижознинг кредит лаёқати ва 

қарз тўлашни корхонанинг даромадлари билан таъминланганлиги 

бўлиб, кредитлар учун олинган таъминотлар, фақатгина фирмаларнинг 

фаолият айланмаси билан таъминлаган маблағ миқдорларидан ортиқ 

кредит хатарларини қайтариш манбаси сифатида баҳоланади. 

Зеро, кредитни қайтарилиши, фирманинг қарз тўлаш қобилияти ва 

маблағ таъминлаши имкони билан чамбарчасдир. Кредит миқдорини 

белгиланган муддатда қайтара олмайдиган фирмалар учун, олинган 



olması, kredinin tahsis koşulları çerçevesinde geri ödenmesini 

sağlamayacaktır. 

Kredi tahsis sürecinin başlangıcından itibaren; 

- Tesis edilmiş teminatların temerrüt halinde hukuksal olarak müracaat 

edilebilirliği, 

- paraya çevrilme süreleri ve 

- beklenen değerlerini koruma kabiliyetinin 

gözetilmesi esastır. 

Kredilerin teminatına alınacak kıymetler; 

1) Teminat türü ve kalitesi, 

2) Teminatın tutarı ve riske göre marjı, 

değişkenleri ile birlikte değerlendirilmeli bu değerlendirme 

yapılmadan kredi kullandırımı yapılmamalıdır. 

Kredi müşterisinin benzer kredilerde diğer bankalardaki teminat 

yapısının araştırılarak Bankamıza vermeyi öngördüğü teminatlar ile 

likidite açısından karşılaştırma yapılmalı eşdeğer yapıda teminat 

sağlanmaya çalışılmalıdır. 

5.1. TEMİNATLARA İLİŞKİN DİĞER ESASLAR 

 Herhangi bir taşınır / taşınmazın teminat olarak kabul edilmesinden 

önce teminata alınmasına engel olabilecek sınırlamalar olup 

olmadığı kontrol edilmelidir. 

 Teminatların güncel değerleri takip edilerek teminat açığına yer 

verilmemeli, teminatların değer düşüklüğü durumunda ilave 

teminat alınmalıdır. 

 Kredilerin devamı süresince teminata uygulanan marj oranlarının 

korunması ve güvence açığına yer verilmemesi gerekmektedir. 

таъминотнинг энг камида ёки ортиқ бўлиши, кредитлаш шартлари 

доирасида қарзни қайтаришни таъминламайди. 

Кредитлаш жараёнининг бошланишидан эътиборан, 

- Расмийлаштирилган таъминотларга асли ҳолида ҳуқуқий мурожаат 

этилиши, 

- пулга айлантириш даври, 

- кутилган қийматни таъминлаш қобилияти, 

Кўзда тутилиши шартдир. 

Кредит таъминотига олинадиган қийматликлар: 

1) Таъминот тури ва сифати, 

2) Таъминотнинг миқдори ва хатарга кўра маржаси, 

Ўзгаришлари билан бирга баҳоланиб, сўнгра кредитлаш амалга 

оширилади. 

Мижознинг бошқа банклардаги кредитлари бўйича таъминотлари 

таркиби ўрганилиб, Банкка тақдим этиш кўзда тутилган таъминотлар 

билан ликвидлик жиҳатидан солиштириш ҳамда энг юқори ликвид 

таъминот олинишини таъминланиши лозим. 

5.1. ТАЪМИНОТЛАР НИСБАТАН БОШҚА ТАЛАБЛАР     

 Хар қандай кўчар/кўчмас мулк таъминот сиқатида қабул 

қилинишидан аввал таъминотга олинишини бўйича чекловлар 

мавжуд эмаслиги текширилади. 

 Таъминотларни жорий қийматлари ўрганиб, таъминот камомадига 

йўл қўйилмаслиги ҳамда таъминот қийматининг пасайиши 

ҳолларида қўшимча таъминот олиниши лозим. 

 Кредитлаш жараёнида таъминотга қўйилган маржа миқдори сақлаб 

турилиши лозим. 



 Kredi teminatları, muhtemel risklere karşı, Bankamız lehtar olmak 

üzere, sigorta ettirilir. 

 Hasarın gerçekleşmesi durumunda, lehtar sıfatıyla sigorta şirketine 

başvurularak hasarın tazmini talep edilir. 

 Kredilerin teminatına, mevduat, alacak temliki gibi nakde dönüş 

tarihi belirli olan teminatların alınması halinde; kredi vadesi ile 

teminatın nakde dönüş tarihinin uyumlu olması esastır. 

 Şube yetkisindeki krediler için; 

- ortakların hisselerinin toplamının en az % 51, ile 

- hisse oranına bakılmaksızın etkin ortakların 

 müşterek borçlu/kefil olarak imzalarının alınması zorunludur. 

 Aynı risk grubunda yer alan firmalarda, kredi teklifi yapılıp 

yapılmamasına bakılmaksızın ana firma için de FAR düzenlenecek 

ve ana firmanın kefalet imzası da mutlaka alınacaktır. 

 Yukarıda belirtilen teminat koşullarında değişiklik yapılabilmesi, 

Genel Müdürlük Kredi Tahsis Biriminin onayına tabidir. 

5.2. TEMİNAT MARJI 

Teminat marjı, kredi teminatlarının nakde dönüşmeme riski ve nakde 

dönüşüm süresi gözetilerek, kullandırılan kredi tutarından daha yüksek 

teminat değerine sahip varlıkların teminat alınmasını ifade etmektedir. 

Teminat türü ve riskine göre marj oranları; kredi teminatlarının nakde 

dönüşümünde yaşanması muhtemel değer kaybı, nakde dönüşüm 

süresi ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak masraflar dikkate alınarak 

Genel Müdürlükçe belirlenir. 

 

 Кредит таъминотлари, эҳтимолий ҳатарларга қарши, Банкни 

принципал сифатида суғурта қилиш. 

 Таъминотнинг шикастланишида, принципал сифатида суғурта 

ширкатига мурожаат этиб, шикастни қопланиши талаб этилади. 

 Кредитларнинг таъминотига, депозит, дебитор қарзлар қарзлар каби 

пул маблағларига айлантирилиши аниқ бўлган таъминотларни 

олинишида, кредит муддати билан таъминотни пулга айланиши 

санаси мос бўлиши шартдир. 

 Филиал ваколатидаги кредитлар учун, шериклар улушларининг 

йиғиндиси энг камида 51% ва улушидан қатъий назар таъсир 

ўтказувчи шерикларнинг биргаликда қарздор/кафил сифатида 

имзоларининг олиниши мажбурийдир. 

 Бир хатар гуруҳида бўлган фирмаларда, кредит тааклифи 

мавжудлигидан қатъий назар, бош фирма учун ҳам ФАҲ тайёрланиб, 

бош фирманинг кафиллик имзоси ҳам мутлоқа олинади. 

 Юқорида белгиланган таъминот шартларида ўзгартириш қилиниши 

Бош банкнинг Кредитлаш бўлимининг тасдиғи билан амалга 

оширилади. 

5.2. ТАЪМИНОТ МАРЖАСИ 

Таъминот маржаси, кредит таъминотларининг пулга айлантира 

олмаслик хатари ва пулга айлантириш даврини ҳисобга олиб, 

ажратилган кредит миқдоридан юқорироқ таъминот қийматига эга 

бўлишини ифода этади. 

Таъминот тури ва хатарига кўра маржа нисбатлари, кредит 

таъминотларининг пулга айлантиришда эҳтимолиф қиймат йўқотиши, 

пулга айлантириш даври ва бу билан боғлиқ харажатлар ҳисобга олиниб, 

Бош банк томонидан белгиланади. 

 



Teminatlar, kullandırılan kredi tutarı (risk) üzerinden, aşağıda yüzde 

olarak yer alan marj oranları fazlası ile alınacaktır: 

Teminat Türü Marj % 

Nakit, Vadeli/Vadesiz USD Mevduat Hesabı 0 

Banka Teminat Mektubu (USD) 0 

Nakit, Vadeli/Vadesiz YP Mevduat Hesabı, 

YP Banka Teminat Mektubu 
10 

Gayrimenkul İpoteği (Ekspertiz Değeri) 10 

Taşıt Rehni (Ekspertiz Değeri) (*) 25 

Gerçek/Tüzel Kişi Kefaleti 10 (**) 

Müşterek borçlu (Gerçek/Tüzel Kişi) 0 

Diğer/Marj Oranları Belirlenmemiş Teminatlar 
Genel Müdürlük Kredi Tahsis 

Birimi tarafından belirlenir. 

(*) Otomobil/taşıt kredileri haricindeki kredilerin teminatı olarak 

alınması durumunda geçerlidir, 

(**) İlgili Kredi Komitesi marjı düşürebilir 

5.3. TEMİNAT TÜRLERİ 

Bankamız uygulamasında ürün bazında teminat alınabileceği gibi 

müşterinin tüm risklerini karşılayacak şekilde genel teminat alınması 

da mümkün bulunmaktadır. 

Teminatlar, nitelikleri itibariyle 3 grupta değerlendirilebilir. 

- Nakit ve benzeri değerler, 

- Maddi Teminatlar, 

- Şahsi Teminatlar. 

5.3.1. Nakit ve Benzeri Değerler 

Nakit ve benzeri değerler olarak teminata alınabilecekler: 

Таъминотлар, ажратилган кредит миқдоридан (хатардан), қуйидаги 

нисбатларда маржа билан олинади: 

Таъминот Тури Маржаси % 

Хорижий валютада депозит 0 

Хорижий валютада банк кафолати  0 

Миллий валютада депозит ёки банк 

кафолати 
10 

Кўчмас мулк (Баҳоланган қийматидан) 10 

Автотранспорт (Баҳоланган қийматидан)(*) 25 

Учинчи шахс кафиллиги 10 (**) 

Қўшимча кафиллик 0 

Бошқа таъминотлар  
Бош банк Кредитлаш бўлими 

томонидан белгиланади. 

 (*) Автотранспорт кредитларидан ташқари кредитларнинг таъминоти 

сифатида олинишида. 

(**) Тегишли Кредит қўмитаси маржани тушириши мумкин. 

5.3.ТАЪМИНОТ ТУРЛАРИ 

Банкнинг ички тартиб-қоидаларида маҳсулотга қараб таъминот олиш 

каби мижознинг барча хатарларини қоплайдиган умумий таъминот 

олиниши мумкиндир. 

Таъминотлар, хусусиятига кўра 3 гуруҳга бўлиниши мумкин: 

- Пул ва қимматликлар, 

- Моддий таъминотлар, 

- Шахсий таъминотлар. 

5.3.1. Пул ва қимматликлар 

Пул ва қимматликлар сифатида таъминотга олиниши мумкин бўлганлар: 



- Nakit: EUR/YP Mevduat Hesapları, 

- Banka Teminat Mektubu. 

5.3.1.1.Nakit Mevduat Rehni 

Rehin Sözleşmesi'nin Kredi Sözleşmesine ek olarak imzalanması ve 

rehin işleminin Noter ’de rehin tescil sisteminde kayıt altına alınması 

gerekmektedir. 

Nakit üzerinde rehin hakkı, ancak nakit mevduatın sözleşmeyi 

imzalayan müşteri/borçlu veya üçüncü şahıs (tüzel kişi veya gerçek 

kişiler) tarafından banka hesabına yatırılması durumunda kabul 

edilebilir. Rehin Sözleşmesi’nde, mevduatın teminat olduğunu belirten 

bir madde olması ve bu maddenin Bankanın mevduat sahibinin iznini 

almadan müşterinin yükümlülüklerini geri ödemesinde mevduatı 

kullanabileceğini açıkça içermesi gerekmektedir. 

Teminata alınacak mevduat tutarı, kredi anapara tutarının 5.2. Teminat 

Marjı bölümünde yer alan Marj Tablosunda belirlenen yüzdesinden az 

olamaz. 

Nakit Rehininde Dikkate Alınacak Hususlar: 

- Bloke edilecek mevduatın vadesinin, kredi vadesi ile uyumlu olması 

gerekmektedir.  

- Kredi onay formu girişinde MİY/MİA tarafından mevduat hesabı 

numarası belirtilir. Rehin sözleşmesi ve kredi onayına bağlı olarak 

OPY/OPA tarafından mevduat hesabı bloke edilir. 

- Kredi miktarı veya taksiti ödenmezse, Banka mevduat hesabından 

geciken tutar kadar kesinti yapma hakkına sahiptir. 

- Ödeme yapılmaması durumunda, Banka, mevduatın vadesini 

bozarak, gerekli tutarı tahsil edip ve gerekirse mevduat hesabını tekrar 

düzenleyebilir. 

- Хорижий ва миллий валюта депозитлари, 

- Банк кафолатлари. 

5.3.1.1. Пул депозити гарови 

Гаров шартномасининг Кредит шартномасига илова сифатида 

имзоланиши ва гаров ишларини нотариус тизимида қайд қилиниши 

лозимдир. 

Пул маблағлари гарови ҳуқуқи, фақат пул маблағлари шртномасини 

имзолаган мижоз/қарздор ёки учинчи шахс (юрик ёки жисмоний шахс) 

томонидан банкдаги тегишли ҳисобга ўтказилиши орқали қабул 

қилишини мумкин. Гаров шартномасида депозитни таъминот 

эканлигини белгиловчи модда бўлиши ва бу моддани Банкнинг депозит 

эгасининг рухсатини олмасдан мижознинг мажбуриятларини тўлашда 

депозитдан фойдаланиши мумкинлиги аниқ кўрсатилиши лозим. 

Таъминотга олинадиган депозит миқдори, асосий қарз миқдорининг 5.2 

Таъминот маржаси қисмидаги жадвалга мувофиқ белгиланган маржадан 

кам бўлиши мумкин эмас. 

Пулли гаровларда аҳамиятли жиҳаилар: 

- Гаровга олинадиган депозит муддатини, кредит муддати билан мос 

келиши шартдир. 

- Кредит тасдиғи шакли фронт офис томонидан депозит ҳисоб рақами 

белгиланиши лозим. Гаров шартномаси ва кредит тасдиғига кўра бек 

офис томонидан депозит ҳисоб рақамига тақиқ қўйилади. 

- Кредит миқдори ёки қарздорлик тўланмаса, Банк депозит ҳисоб 

рақамидан муддати ўтган қарздорликни ундириш ҳуқуқига эгадир. 

- Тўлов қилинмаган тақдирда, Банк, депозитни муддатини ўзгартириб, 

каракли миқдорни ундириб ва керак бўлса депозит ҳисобини қайта 

кўриб чиқиши мумкин. 



- Kredi döviz cinsi ve teminata alınan mevduatın döviz cinsi birimi 

birbirinden farklıysa, teminat marjı Banka'nın Döviz Alım Oranı ile 

hesaplanan değere dayanır. 

Rehin Belgeleri: 

Nakit rehni oluşturulabilmesi için, aşağıdaki belgelerin bulunması 

gerekmektedir: 

- Kredi sözleşmesi 

- Rehin sözleşmesi 

Sözleşme imzalandıktan sonra Banka, mevduat hesabına rehin koyar 

ve bu bloke kredi vadesi boyunca çözülmez. 

Mevduat Rehin Sözleşmesi aşağıdaki unsurları içermelidir: 

- Mevduat sahibinin adı ve soyadı; 

- Kredi lehtarının adı ve soyadı (mevduat sahibi 3. kişi ise); 

- Mevduat hesap numarası, mevduat tutarı, mevduat faiz oranı ve 

geçerlilik süresi; 

- Kullandırılan kredinin sözleşme numarası, tutarı, faiz oranı ve geri 

vadesi; 

- Mevduatın teminatlı olduğunu belirten bir madde bulunması ve bu 

maddenin, Bankanın mevduatı diğer sözleşme tarafının/mevduat 

sahibinin iznini almadan müşterinin yükümlülüklerini geri 

ödemesinde kullanabileceğinin açıkça belirtmesi gerekir. 

5.3.1.2. Banka Teminat Mektubu 

Teminat mektubu veren banka Özbekistan'da yerleşik ise, mektubun 

geçerliliği kredinin kullandırımından önce teyit edilmelidir. (Bankayı 

temsil ve ilzama yetkisi olup olmadığını kontrol etmek için teyit eden 

kişilerin imza sirküleri alınmalıdır). Teminat mektubu şifrelenmiş 

- Кредитнинг валюта тури ва таъминотга олинган валюта туридан фарқ 

қилса, таъминот маржаси Банкнинг валюта сотиб олиш курси билан 

ҳисобланади. 

Гаров хужжатлари: 

Пул гаровини расмийлаштириш учун қуйидаги хужжатларнинг 

мавжудлиги лозим: 

- Кредит шартномаси, 

- Гаров шартномаси. 

Шартнома имзолангандан сўнг Банк, депозитни гаровга олади ва бу 

тақиқ кредит шартномаси муддати давомида ечилмайди. 

Депозит гарови шартномаси қуйидагиларни ўз ичига олади: 

- Депозит эгасининг номи, 

- Қарздорнинг номи (депозит эгаси 3-шахс бўлса), 

- Депозит ҳисоб рақами, депозит миқдори, депозит фоизи ставкаси ва  

амал қилиш муддати, 

- Ажратиладиган кредит шартномаси рақами, миқдори, фоиз ставкаси ва 

қайтариш муддати, 

- Депозитни таъминот бўлганлигини белгиловчи модда бўлиши ва бу 

моддани, Банкнинг депозити бошқа шартнома томонининг/депозит 

эгасининг рухсатини олмасдан мижознинг мажбуриятларини тўлашда 

фойдаланилиши аниқ белгиланиши лозим. 

5.3.1.2. Банк кафолати 

Кафолат хати берган банк Ўзбекистонда жойлашган бўлса, кафолатнинг 

амал қилиш муддати кредит ажратилишидан олдин аниқлаштирилади. 

(Банкнинг ваколатли шахсларининг имзо намуналари олинади). 

Кафолат хати шифрланган СВИФТ билан Банкка юборилганда тасдиқ 

талаб этилмайди. 



SWIFT ile Bankaya gönderilirse, teyit işlemine gerek 

bulunmamaktadır. 

Bu teminat türü için şunları belirtmek önemlidir: - Gayri kabilirücu, 

koşulsuz ve ilk ödeme çağrısında ödeme yapılacak şekilde 

düzenlenmiş teminat mektupları, teminat olarak kabul edilir, 

Teminat olarak alınan teminat mektubunun vadesiz düzenlenmiş 

olması esas olmakla birlikte, vadeli teminat mektubunun güvence 

olarak alınması halinde mektubun vadesinin, (kredi sözleşmesinin 

kredi borcuna ilave olarak taahhüt de içermesi halinde taahhütlerin 

sona erme süresini de içermelidir) kredi vadesinden en az 30 gün daha 

uzun bir vade tarihini taşıması gerekir. Kredinin vadesinin 

uzatılmasının talep edilmesi durumunda öncelikle güvenceye alınan 

teminat mektubunun vadesinin kredinin vadesi ile uyumlu olacak 

şekilde uzatılması gerekmektedir. 

- Kredi teminatına banka teminat mektubu/kontrgarantisi alınması 

halinde, kredi ile teminat mektubunun aynı döviz cinsi para biriminden 

olması gerekir. 

- Teminat mektubunun aslı müşterek muhafazada, bir sureti ise kredi 

dosyasında saklanır. 

- Ödeme tarihinde borç ödemesi yapılmazsa, teminat mektubu nakde 

çevrilir ve kredi faiz ve masrafları birlikte tahsil edilir ve böylece 

tasfiye edilir. 

5.3.1.3. İpotek 

İpotek, müşterinin mülkiyeti üzerinde ipotekli gayrimenkulün satış 

hasılatından Banka'ya öncelikli olarak tahsil imkânı sağlayan yasal bir 

hak olup, aynı zamanda borçlunun borcunu kısmen ya da tamamen 

ödemekte gecikmesi halinde, Banka'ya ipotekli gayrimenkulün satışı 

ile kredilerin geri ödemesine imkan tanır. İpotek, noter onaylı bir 

Бу таъминот тури учун, қайтариб олинмайдиган, шартсиз ва илк 

талабдаёқ тўлов қилиниши шаклида тайёрланган кафолатлар таъминот 

сифатида қабул қилинади. 

 Таъминот сифатида тақдим этилган кафолат хатининг муддатсиз 

бўлиши шарт бўлиб, муддатли кафолат хатининг олинишида, 

кафолатнинг муддатини (кредит шартномасининг кредит қарздорлигига 

қўшимча равишда боғланиши назарда тутилганда мажбуриятларни 

тугаши ҳам белгиланиши лозим) кредит муддатидан камида 30 кундан 

кўпроқ бўлган муддат белгиланиши лозим. Кредитнинг муддатини 

узайтиришни талаб қилинганда аввало гаровга олинган кафолат 

хатининг муддатини кредитнинг муддатига мос бўлишини 

таъминланиши лозим. 

- Кредит таъминотига банк кафолати/контркафолати олинганда, 

кредит билан кафолат хатининг бир хил валюта турида бўлиши 

зарурдир. 

- Кафолат хатининг асли кассада, бир нусҳаси кредит 

йиғмажилдида сақланади. 

- Тўлов санасида қарз тўлови қилинмаса, кафолат хати пулга 

айлантирилади ва кредит фоизи ва харажатлари билан бирга 

ундирилиб борилади.  

5.3.1.3.  Ипотека  

Кўчмас мулкни гаровга қўйиш ипотека ҳисобланади. Ипотека, 

мижознинг гаровга қўйилган мулкини Банк томонидан сотиш имконини 

яратувчи ҳуқуқ бўлиб, шунингдек қарздорнинг қарзини қисман ёки 

тўлиқ тўлашни кечиктирганда, Банкка гаровдаги мулкни сотиши билан 

кредитларнинг қайтариш имкониятини беради. Ипотека, нотариус 



sözleşme ile oluşturulmalıdır ve kredi teminatı olarak Kadastro 

Dairesinde kayıtlı olmalıdır. 

Gayrimenkul ipoteği, gayrimenkulün mütemmim cüzlerini 

(bütünleyici parçası) ve teferruatını da (eklenti) kapsamaktadır. 

Gayrimenkul ipoteği ayrıca teferruatları da kapsadığı için, 

gayrimenkulün bütünleyici bir parçası olarak kabul edilmeyen, ancak 

gayrimenkulde sürekli kullanım ve koruma için kurulan ve tahsis 

edilen makineler, kapsam dahilindedir. 

Gayrimenkul ipoteği ev, daire, dükkan, işyeri veya arazi olabilir. 

İpotek tesis edilecek gayrimenkul ile ilgili aşağıdaki belgelerin 

alınması gerekmektedir: 

- Kadastro Dairesinden alınan mülkiyet listesi ve/veya 

- Kadastro Dairesinden alınan imar planının bir örneği ve/veya, 

- Belediye tarafından tasdiklenmiş inşaat izni ve/veya (inşaat ipotekli 

olduğu durumlarda), 

- Belediye tarafından tasdiklenmiş veraset kararı ve/veya (varsa) 

- Gayrimenkullerin mülkiyeti açık ve yukarıda belirtilen belgelerle 

tasdiklenmiş olmalıdır. 

- Gayrimenkullerin değerlemesi, mevzuat gerekliliklerine dayalı 

olarak bağımsız ve bir uzman kişi(eksper) tarafından 

gerçekleştirilecektir. 

- Değerlendirme detayları, “acil satış değeri” ve "piyasa değeri" de 

dahil olmak üzere ayrıntılı bir raporda tanımlanacaktır. 

- Tüm ipotekler Noterde Banka personeli ile onaylanarak tescil 

edilecektir. 

Konut mülkleri, ev, apartman veya yerleşim binasının yaşanılan 

parçasıdır. Ticari mülk, çeşitli tesisler, üretim tesisleri, depolar, oteller 

ve büro binaları ve benzeri alanlara yayılmış iş faaliyetlerini organize 

тасдиқлаган шартнома орқали расмийлаштирилади ва кредит таъминоти 

сифатида кадастр органида қайд этилади. 

Мулкнинг гарови, мулкнинг ажралмас қисмларини (асоси) ва бутловчи 

(қўшимча) қисмларни ўз ичига олади. Мулк гарови бутловчилари билан 

биргаликда бир бутун қабул қилинмаган, аммо мулкнинг доимий 

фойдаланиш ва ҳимояси учун қурилган ва мўлжалланган 

механизмларни ҳам ўз ичига олади. 

Мулк гарови уй, хонадон, дўкон, иш жойи ёки ер участкалари бўлиши 

мумкин. 

Гаровга олинадиган мулк бўйича қуйидаги хужжатлар олиниши лозим: 

- Кадастр органидан олинган мулк рўйхати ва/ёки, 

- Кадастр органдан олинган қурилиш режасининг нусҳаси ва/ёки, 

- Хокимият томонидан тасдиқланган қурилиш рухсати ва/ёки (иншоот 

гаровида), 

- Хокимият томонидан тасдиқланган мерослик қарори ва/ёки, 

- Мулкларнинг эгалиги аниқ ва юқорида белгиланган хужжатлар 

билан тасдиқланган бўлиши. 

- Мулкларнинг баҳоланиши, қонунчилик талабларига асосан 

мустақил баҳоловчи томонидан амалга оширилиши. 

- Баҳолаш ҳисоботида, “тезкор сотиш қиймати” ва “бозор қиймати” 

алоҳида кўрсатилган ҳолда белгиланади. 

- Барча кўчмас мулк гаровлари нотариал идораларда банк ходими 

иштирокида қайд этилади. 

Кўп қаватли уйлардаги хонадонлар, ушбу биноларнинг турар жой 

бўлган қисмидир. Бизнес мулк, хар турдаги объектлар, ишлаб чиқариш 

объеклари, омборлар, меҳмонхоналар ва бюро бинолари ва шу каби 



etmek için tasarlanmış yapılar veya yapı kısımlarıdır. İpotek 

prosedürüne tabi olan tüm konut veya ticari mülkler, ipotek 

kurulduğunda Banka lehine sigortalanmalıdır. 

Bir ipotek birden fazla maliki varsa; tüm maliklerin ipoteğe muvafakat 

ettikleri ipotek sözleşmelerine hepsinin imzası alınmak suretiyle tevsik 

edilecektir. Gayrimenkul sahiplerinin imzaları eksik ise ipotek 

işlemine devam edilmez. 

5.3.1.4.Ekspertiz Raporları 

Tüm teminatların yıllık olarak değerlemesi yapılacaktır. Teminata 

alınacak gayrimenkul, Genel Müdürlük Kredi Tahsis Birimi tarafından 

gerekli görüldüğü takdirde ve teminatın niteliğine göre daha az veya 

daha fazla sıklıkla değerlendirilebilir. 

Gayrimenkul değerlendirmeleri, Özbekistan düzenlemeleri 

çerçevesindeki yetkili değerleme firmaları tarafından yapılmalıdır. 

Bir kredi için güvence olarak kabul edilen gayrimenkulün değeri 

gayrimenkulün güncel takdir edilen “ekspertiz değeri” olacaktır. 

Teminata alınacak gayrimenkulün ekspertiz raporu maksimum 1 yıl 

önce hazırlanmış olmalıdır. 

İlgili teminata ilişkin hazırlanan ekspertiz raporu iki dönem ardada 

aynı ekspertiz şirketi tarafından yapılmışsa kabul edilmeyecektir. 

 

Taşınırın/taşınmazın ekspertiz değeri, değerlendirme anındaki piyasa 

rayiçlerine göre yetkili değerlendirici tarafından tespit edilen teminat 

değeri değerini gösterir. 

5.3.1.5.İpotek İşlem Adımları 

Kredi limitinin onaylanmasından sonra; kredi kullandırdım koşulları 

çerçevesinde ipotek belgeleri operasyon servisince hazırlanacaktır. 

Tüm ipoteklerin Noterde onaylanma ve tescil edilmesi gerekmektedir. 

майдонларни эгаллаган иш фаолиятларини ташкил этиш учун 

мўлжалланган бино ва иншоотлар ёки уларнинг қисмларидир. Гаров 

жараёнига оид бўлган барча хонадон ёки тижорат мулклари, гаров билан 

биргаликда суғурталаниши лозим. 

Бир мулкнинг бир неча эгалари бўлса, барча мулкдорларнинг имзолари 

гаров шартномасига олинади. Кўчмас мулк эгаларнинг имзолари етарсиз 

бўлганда гаров ишлари давом эттирилмайди. 

5.3.1.4. Баҳолаш ҳисоботлари 

Барча таъминотларнинг йиллик баҳоланиши амалга оширилади. 

Таъминотга олинадиган кўчмас мулк, Бош банкнинг Кредитлаш бўлими 

томонидан лозим топилган тақдирда ва таъминотнинг хусусиятларига 

кўра янада камроқ ёки янада кўпроқ вақт оралиғида баҳоланиши 

мумкин. 

Кўчмас мулкни баҳолаш ишларини Ўзбекистон қонунчилигига мувофиқ 

ваколатли баҳоловчи ташкилотлар томонидан амалга оширилади. 

Бир кредит учун мақбул сифатида қабул қилинган мулкнинг қиймати, 

ушбу мулкнинг жорий ҳолатдаги “баҳоланган қиймати” бўлади. 

Таъминотга олинадиган мулкнинг баҳолаш ҳисоботи энг кўпи билан 1 

йил аввал тайёрланган бўлиши лозим. 

Тегишли таъминот бўйича бир баҳоловчи томонидан кетма-кет икки 

марта тайёрланган баҳолаш ҳисоботи банк томонидан қабул 

қилинмайди.  

Мулкнинг баҳоланган қиймати, баҳолаш пайтидаги бозор қийматларига 

кўра ваколатли баҳоловчи томонидан аниқланган таъминот қийматини 

кўрсатади.       

5.3.1.5.Ипотека жараёни босқичлари 

Кредит лимити тасдиқланишидан сўнг, кредит ажратиш шартларига 

мувофиқ гаров хужжатлари бек офисда тайёрланади. 

Барча гаровлар нотариал идоралар томонидан тасдиқланган ва қайд 

этилган бўлиши лозим. 



5.3.1.6. Taşınır Rehni 

Eşyanın, bir borcun ödenmesinin veya bir vaadin yerine getirilmesinin 

teminatı olarak emanete verilmesine "rehin verme, rehin etme veya 

rehin" denir. 

Taşınır malları teminat olarak kabul ederken, taşınır üzerinde 3.kişiler 

lehine önceden tesis edilmiş başkaca rehin hakkının olup olmadığını 

Özbekistan'daki ilgili yasal mercide kontrol etmek gereklidir.  

Banka dışında 3.kişi rehin hakkını oluşturmuşsa, bu tür taşınırlar Şube 

Kredi Komitesi yetkisinde asli teminat olarak kabul edilmez, ancak 

munzam teminat olarak kabul edilebilir. 

- Tesis edilecek rehin, geçerli bir rehin sözleşmesi ve geçerli bir kredi 

sözleşmesi ile ilişkilendirilmiş olmalıdır. Rehin veren: rehinli taşınır 

malın maliki olmaya devam eder ve "taşınır malı" serbestçe elden 

çıkarma ve/veya devretme hakkına sahiptir. 

- Rehin tutarı, “acil satış değeri” esas alınarak 5.2. Teminat Marjı 

bölümünde yer alan Marj Tablosu’nda belirlenen marj oranları 

dahilinde hesaplanır. 

- Şube yetkisindeki kredilerde MİY/MİA rehne konu taşınırı yerinde 

ziyaret etmeli, fotoğraflar ile belgelemelidir. 

- Şube yetkisi üzeri kredi talepleri için şirketin mali tablosu/defteri 

kontrol edilmeli ve aşağıda belirtilen belgelerle rehin listesi 

hazırlanmalıdır: 

 MİY/MİA, kredinin güvencesi olarak önerilen malların 

sahiplik durumunu belirlemelidir, 

 Otomobiller ve araçlar için: MİY/MİA tarafından sıfır 

kilometre taşıtlarda “proforma fatura”, ikinci el taşıtlarda “araç 

ruhsatı” belgelerinin asılları görülerek fotokopileri alınmalıdır. 

Plaka numarası, şasi numarası, yaş ve mülkiyet durumu bu 

belgeler üzerinden tanımlanacaktır. Orijinal kayıt belgesinin 

5.3.1.6.Кўчар мулк гарови 

Бир шахснинг бошқа шахсга мол-мулкни ёки унга бўлган ҳуқуқни 

мажбуриятларни таъминлаш учун бериши гаров ҳисобланади. 

Кўчар мулкни таъминотга олишда, мулкка 3-шахслар номига аввал 

берилган гаров ҳуқуқи мавжуд эмаслигини Ўзбекистондаги гаров 

реестридан текширилиши лозим. 

Банкдан ташқари 3-шахс номига гаров ҳуқуқи мавжуд бўлса, бу турдаги 

мулк филиал кредит қўмитаси ваколатида асл таъминот сифатида қабул 

қилиниши мумкин эмас, фақатгина қўшимча таминот сифатида қабул 

қилиниши мумкин. 

- Тақдим этиладиган гаров, амалдаги бошқа гаров шартномаси ва 

амалдаги бошқа кредит шартномаси билан алоқадор бўлмаслиги лозим. 

Гаров берган: гаровдаги кўчар мулкни эгаси бўлиши ва кўчар мулкни 

бегоналаштириш ва/ёки тасарруф этиш ҳуқуқига эгадир. 

- Гаров миқдори, “тезкор сотиш қиймати” асосида 5.2 Таъминот 

маржаси бўлимида кўрсатилган маржа жадвалида белгиланган маржа 

билан ҳисобланади. 

- Филиал ваколатидаги кредитларда фронт офис гаровга олинадиган 

мулкни жойига чиқиб ўрганади ва хужжатлаштиради. 

- Филиал ваколатидан юқори кредит талаблари учун корхонанинг 

молиявий ҳисоботлари ўрганилади ва қуйида белгиланган хужжатлар 

билан гаров рўйхати тайёрланади: 

 Фронт офис, кредитни гарови сифатида таклиф этилган 

ашёларнинг эгалик холати белгиланиши лозимдир. 

 Автомашиналар ва транспорт воситалари учун: Фронт офис 

томонидан янги транспорт учун “счет-фактура”, эски транспорт 

учун “техник паспорти” хужжатларининг аслидан нусҳа 

олиниши лозим. Давлат рақами, шасси рақами, йили ва эгалик 

холати бу хужжатлар орқали текширилади. Асил қайд 



bulunmaması durumunda, detaylı bilgiler, sigorta poliçeleri 

gibi diğer ek belgeler aracılığıyla da doğrulanmalıdır. 

 Makineler için; markaları, seri numaraları, modelleri, tipleri ve 

yaşları rehin listesinde yazılmalıdır. 

Değerlendirme: Taşınır rehninde taşınır malın “acil satış değeri” 

teminata esas alınır. 

Rehnin Feshedilmesi: Kredi borcu tamamen sona erdiğinde (ana para, 

faiz, ilgili tüm komisyon ve masraflar tamamen tahsil edildiğinde) 

rehin verenin sorumluluğu da sona erer. 

5.3.1.6.1. Taşıt ve Araç Rehni 

Müşteriye veya maliklere veya üçüncü kişilere ait taşıtlar/araçlar 

teminat olarak kabul edilebilir 

12 yaşından büyük araçlar teminat olarak kabul edilemez. 

Taşıtın/aracın teminata alınmasında marja esas değer hesaplanırken; 

- Sıfır kilometre taşıtlar için faturada belirtilen toplam fiyatı, 

- İkinci el araçlar için ise bağımsız ve dış kaynaklı bir uzman 

kişi/eksper tarafından biçilen değer 

dikkate alınır. 

Ticari bir aracın/aracın rehini karşılığında kredi verilmesi için: 

- Taşıt/traktörün model yılı dikkate alınarak azami 12 yaşında olmalı 

ve satış kabiliyeti bulunmalıdır; 

- Araç üzerinde herhangi bir rehin ve haciz bulunmamalıdır. 

- Araç, tüm riskleri kapsayacak şekilde Banka adına sigortalanmış 

olmalı veya mevcut sigorta poliçesinin tüm hak ve talepleri 

Banka'ya devredilmelidir. 

 

хужжатининг мавжуд эмаслигида, бу маълумотлар, суғурта 

полислари каби қўшимча хужжатлар орқали ўрганилади. 

 Асбоб-ускуна учун, серия рақамлари, моделлари, тури ва йили 

гаров рўйхатида ёзилиши лозим. 

 Баҳолаш: Кўчар мулк гаровида кўчар товарнинг “асил сотиш қиймати” 

таъсинотга асос бўлади. 

Гаровни бекор қилиш: Кредит қарзи тўлиқ қопланганда (асосий қарз, 

фоиз, барча комиссиялар ва харажатлар тўлиқ ундирилганда) гаров 

қўйувчининг мажбуриятлари тугайди. 

5.3.1.6.1. Транспорт воситаси гарови 

Мижозга ёки мулкдорга ёки учинчи шахсларга тегишли транспорт 

воситалари таъминот сифатида қабул қилиниши мумкин. 

12 ёшдан юқори транспорт таъминот сифатида қабул қилинмайди. 

Транспортни таъминотга олинишида маржага асосан ҳисобланиб, 

- янги транспорт учун фактурада белгиланган қиймати, 

- эски транпорт учун эса мустақил баҳоловчи томонидан баҳоланган 

қиймати 

инобатга олинади. 

Тижорат транспортини гарови эвазига кредит берилганда, 

- Транспорт/трактор модели йили инобатга олиниб энг кўпи билан 12 

ёшда ва сотиш қобилияти мавжуд бўлиши, 

- Транспортнинг хеч қандай гарови ва тақиқи йўқлиги. 

- Транспорт, барча хатарларни қоплай оладиган шаклда Банк номига 

суғурта қилиниши ва мавжуд суғурта полисининг барча ҳақ ва 

ҳуқуқлари Банкка ўтказилиши лозим. 

 



5.3.2. Şahsi Teminatlar 

Şahsi teminatlar müşterek borçlu ve kefildir: 

Müşterek borçlu 

Müşterek borçluluk, bir kişi veya kuruluşun borç ve yükümlülükler 

açısından borçlu ile aynı şekilde taahhüt altına girmesidir. 

Kefil 

Kefalet, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin 

sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlenmesidir. Bir gerçek 

kişi veya tüzel kişi kredi kefili olabilir. 

Aşağıdaki niteliklere sahip kişilerin şahsi teminatları kabul edilemez: 

- 18 yaşından küçük olanlar, 

- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar veya 

mahkeme kararıyla bu haktan yoksun kılınanlar, 

- Yabancı uyruklular ve yurtdışı yerleşikler. 

Kredinin teminatına tamamen maddi teminat alınması halinde dahi 

ortakların müşterek borçlu/kefil olarak şahsi teminatlarının her 

halükarda alınması gerekmektedir. Bu amaçla; 

- Pay sahiplerinin çoğunluğu (toplam hisselerin en az % 51'ine 

sahip) ortaklar, ve 

- hisse oranına bakılmaksızın etkin ortakların 

şahsi teminatlarının (müşterek borçlu/kefil olarak)alınması 

zorunludur. 

 Yukarıda belirtilen garanti koşullarına ilişkin istisnalar, Genel 

Müdürlük Kredi Tahsis Biriminin onayına tabidir. 

5.3.2. Шахсий таъминотлар 

Шахсий таъминотлар алоқадор қарздор ва кафилдир: 

Алоқадор қарздор   

Алоқадор қарздорлик, қарз ва мажбуриятлар бўйича қарздор билан тенг 

мажбуриятларни ўз зиммасига олишдир. 

Кафил 

Кафиллик шартномаси бўйича кафил бошқа шахс ўз мажбуриятини тўла 

ёки қисман бажариши учун унинг кредитори олдида жавоб беришни ўз 

зиммасига олади.  

Қуйидаги кишиларнинг кафилликлари қабул қилинмайди:  

- 18 ёшга тўлмаганлар, 

- Қонуний ҳақларидан фойдаланиши ҳуқуқига эга бўлмаганлар ёки суд 

қарори билан бу ҳақдан маҳрум этилганлар, 

- Норезидент шахслар. 

Кредитнинг таъминотига тўлиқ моддий таъминотга қўшимча равишда 

иш шерикларининг биргаликдаги кафил сифатида кафилликларини 

олиниши лозимдир. Бу мақсадда: 

- Ҳисса эгалариннинг кўпчилигига (жами ҳиссаларнинг 51%га) эгалик 

қилувчи шериклар, ва 

- Ҳисса улушидан қатъий назар таъсир ўтказувчи шерикларининг, 

кафилликларини (биргаликдаги қарздор сифатида) олиниши 

мажбурийдир. 

 Юқорида белгиланган кафиллик шартлари бўйича истисноларда, 

Бош банкнинг Кредитлаш бўлими тасдиғи талаб этилади. 



5.3.2.1. Firma Ortağı Olmayan ve/veya Firma ile Aynı Risk 

Grubunda Yer almayan 3. Kişilerin Kefaletlerinin 

Alınması 

Kredi talep edenlerin öncelikle kendilerinin teminat vermesi tercih 

edilmekle birlikte üçüncü kişilerin teminatları da kabul 

edilebilmektedir. Banka, bir krediyle aynı anda birden fazla kefil veya 

müşterek borçlu talep edebilir. 

Yakın akrabalar ve firma ortakları müşterek borçlu(lar); diğer 

güvenilir kişiler ve kurumlar kefil(ler) olabilir. Banka, akrabaları, 

akraba olmayan kişileri ve tüzel kişileri müşterek borçlu ya da kefil 

olarak kabul edebilir. 

Kefaletleri alınacak gerçek kişilerin ise, moralite araştırmaları 

yapılmak ve mal varlıkları, mali durumları değerlendirilmek suretiyle 

kefaletleri alınabilecektir. 

Kredi limitlerinin revizyonunda, kefillerin kredi değerliliği ile ilgili 

yukarıdaki işlemler tekrarlanacaktır. 

Müşterek borçluluğu/kefaleti alınacak gerçek ve tüzel kişilerin varlıklı 

olması ve mali yapısının sağlam olması esastır. Bununla birlikte, kredi 

geri ödeme kabiliyeti olan müşterek borçlu/kefilin şahsi teminatının 

yanında başka bir teminat vermesi (maliki olduğu gayrimenkul üzerine 

ipotek tesis edilmesi veya taşınır mallarının rehin alınması gibi) kredi 

teminat yapısını güçlendirecek, alınan müşterek borçluluk/kefalet çok 

daha güçlü bir teminat niteliği kazanmış olacaktır. 

6. SİGORTA 

Alacaklarımızın teminatını oluşturmak üzere rehnedilen taşınır ve 

taşınmaz mallar deprem dahil her türlü riske karşı (Otomobiller için 

Tüm Risk Otomobil Sigortası Poliçesi düzenlenir) sigorta 

ettirilmelidir. 

5.3.2.1. Фирма таъсисчиси бўлмаган ва/ёки Фирма билан бир хатар 

гуруҳида бўлмаган 3-шахсларнинг кафилликларини 

олиниши 

Кредит талаб қилганларни энг аввало ўзларининг таъминот бериши 

билан биргаликда учинчи шахсларнинг таъминотлари ҳам қабул 

қилиниши мумкин. Банк, бир кредит учун бир вақтнинг ўзида бир неча 

кафил ёки ҳамқарздорни талаб қилиши мумкин. 

Яқин қариндошлар ва фирма шериклари ҳамқарздор, бошқа ишончли 

кишилар ва ташкилотлар кафиллар бўлиши мумкин. Банк, 

қариндошларни, қариндош бўлмаган кишиларни ва юридик шахсларни 

ҳамқарздор ёки кафил сифатида қабул қилиши мумкин. 

Кафилликлари олинадиган шахсларни эса, аҳлоқини ва мол 

бойликларини ўрганиш ва бойликларини, молиявий холатларини 

баҳолаб кафилликлари олиниши мумкин. 

Кредит лимитининг қайта кўриб чиқилишида, кафилларнинг кредит 

қиймати билан боғлиқ юқоридаги ишлар такроран бажарилади. 

Ҳамқарздор ва кафиллиги олинган шахсларнинг бойлиги мавжудлиги ва 

молиявий холати соғлом бўлиши шартдир. Шу билан бирга, кредитни 

қайтариш қобилияти бўлган ҳамқарздор/кафилнинг шахсий 

таъминотига қўшимча равишда бошқа таъминот бериши (мулкдор 

бўлган шахсий мулкини гаровга олиниши) кредит таъминоти таркибини 

кучайтириб, олинган ҳамқарздор/кафилликни янада кучайтирилишига 

хизмат қилади. 

6. СУҒУРТА 

Қарздорликни таъминотини ташкил этган гаровга қўйилган кўчар ва 

кўчмас мулк зилзила ва бошқа барча турдаги хатарларга қарши 

(Автомашиналар учун барча хатарлар суғуртаси полиси) суғурта 

қилиниши лозимдир. 



Eğer taşınır ve taşınmazlar evvelce sigortalı ise sigortanın Bankamız 

namına devri (sigorta poliçesinin cirosu) sağlanır. 

Müşteri tarafından sağlanan sigorta poliçesi aşağıda listelenen 

kriterleri içermelidir: 

 Sigorta poliçesi rehin alan (dain ve mürtehin) sıfatıyla Bankamız 

adına sigorta ettirilir. 

 Sigorta poliçesinin vadesi, önümüzdeki 12 aylık periyodu 

kapsamalı ve kredi süresi boyunca yenilenmelidir. 

 Yukarıda belirtilen kriterlerden farklı uygulamalar konusunda 

Genel Müdürlük Kredi Tahsis Biriminden onay alınmalıdır. 

 Krediye konu sigortalı demirbaşlar/menkul/gayrimenkuller/ 

ürünler ile ilgili olarak, sigortaya ilişkin riskin gerçekleşmesi 

halinde, sigorta şirketinden derhal tazminat talebinde bulunularak 

hasar bedeli talep edilir ve sigorta şirketinden alınacak tazminatlar 

öncelikle krediden doğan alacaklara mahsup edilir. 

7. KREDİ İZLEME, TAKİP VE TAHSİL ESASLARI 

50.000 USD ve üzerinde kredi riski bulunan müşteriler 

 Altı ayda bir ziyaret edilmeli 

 Müşteri kredi değerliliği ölçülmeli, 

 Altı aylık Değerlendirme formları hazırlanarak müşteri dosyasında 

saklanmalıdır. 

7.1. MÜŞTERİ VE BORÇLA İLGİLİLERE İHTARNAME 

GÖNDERİLMESİ 

Vadesinde veya ödenmesi gereken tarihte ödenmeyen kredi anaparası 

ve/veya bunlara ilişkin faiz, komisyon vb. Bankamız alacakları ile 

ilgili olarak müşteri ve borçla ilgili olan kişilere uyarı mektubu 

gönderilmelidir. 

Агар мулкнинг аввал суғурталанганлиги холатлари мавжуд бўлса, бу 

суғуртани Банк номига расмийлаштириши таъминланади. 

Мижоз томонидан таъминланадиган суғурта полиси қуйидаги 

мезонларни ўз ичига олиши лозим: 

 Суғурта полисини гаровга олган сифатида Банк номига суғурта 

қилинади. 

 Суғурта полисининг муддати, кейинги 12 ойлик даврни ўз ичига 

олиши ва кредит муддати бўйича янгиланиши лозимдир. 

 Юқорида белгиланган мезонлардан фарқли бўлган холатларда Бош 

банкнинг Кредитлаш бўлимининг тасдиғи талаб этилади. 

 Кредит бўйича суғурталанган мулклар билан боғлиқ, суғуртага оид 

хатарларни вужудга келиши холларида, суғурта компаниясидан 

дархол қопланиши талаб этилади ва суғурта компаниясидан 

олинадиган қопламалардан аввало кредит бўйича қарздорликлар 

ундирилади. 

7. КРЕДИТ МОНИТОРИНГИ ВА УНДИРИЛИШИ 

50.000 АҚШ долларидан юқори кредит хатари бўлган мижозлар, 

 Олти ойда бир марта ташриф қилиниши, 

 Мижознинг кредит лаёқати ўрганилиши, 

 Олти ойлик Мониторинг далолатномалари тузиб, мижоз 

йиғмажилдида сақланиши лозимдир. 

7.1.МИЖОЗ ВА ҚАРЗДОРЛИК БЎЙИЧА АЛОҚАДОРЛАРГА 

ОГОҲЛАНТИРИШ ЮБОРИШ 

Муддатида тўланмаган кредитнинг асосий қарзи ва бу бўйича фоиз, 

комиссия ва бошқа Банк олдидаги қарздорлик бўйича мижоз ва 

қарздорликка алоқадор кишиларга огоҳлантириш хати юборилиши 

лозим. 



Gecikmenin devam etmesi halinde 60. Gün ikinci ve 90. Gün üçüncü 

ihtar mektubu gönderilir. 180 gün içinde borcun ödenmemesi 

durumunda kat ihtarnamesi gönderilir. 

Şubelerimizce, müşteri hakkında borcun ödenmemesi konusunda ciddi 

tereddütlerin oluşması (mal kaçırma, borçlunun kaçması, başka 

bankalar ve alacaklılar tarafından hakkında yasal takip işlemlerine 

başlanması, kredinin amacına sarf edilmemesi gibi) halinde ise; 

Şube yetkisindeki kredilerde re’sen, 

 Şube yetkisi üzerindeki tüm kredilerde, Genel Müdürlük Kredi 

Tahsis ve Kredi Risk İzleme Birimi’ne bilgi verilmesi ve 

 Genel Müdürlük Kredi Tahsis Birimince verilecek talimat 

doğrultusunda, 

hiç beklenilmeksizin kat ihtarnamesi gönderilmesi gerekmektedir. 

 Kat ihtarnamelerinin borçlu ve varsa kefilleri ile ipotek verenlere 

hesap özeti eklenmek suretiyle gönderilmesi gerekir. 

 Risk gruplarında firmalardan biri için kat ihtarnamesinin 

gönderilme koşulları oluşmuş ise, prensip olarak grubun diğer tüm 

firmalarına da kat ihtarnamesi gönderilmesi gerekmektedir. 

 Kat ihtarnamelerinde, borçlulara ve müşterek borçlulara ödeme 

için azami 3 günlük süre verilecektir. 

8. GECİKME/TEMERRÜT FAİZİ 

Gecikme ve temerrüt faizlerinin uygulama esas ve oranları ile gecikme 

komisyonları Genel Müdürlük Pazarlama Birimi’nce belirlenir. 

9. MEVZUAT GÜNCELLEME YÖNTEMİ 

Bu mevzuattaki tüm değişiklikler Kredi Tahsis Birimi tarafından 

hazırlanır ve Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcısı tarafından önerilir 

ve İcra Kurulu tarafından onaylanır. 

Кечиктиришлар давом этиши холида 60 кун ичида иккинчи ва 90 кун 

ичида учинчи огоҳлантириш юборилади. 180 кун ичида муддати ўтган 

қарздорлик тўланмаганда кредитни муддатидан олдин тўлиқ сўндириш 

талабномаси юборилади. 

Филиалда мижоз ҳақида қарздорликни тўланмаслиги масаласида 

жиддий тарадутларни вужудга келиши (товарни қочириш, қарздорнинг 

қочиши, бошқа банклар ва кредиторлар томонидан суд ишларини 

бошланиши, кредитни мақсадга мувофиқ ишлатилмаганлиги каби) 

холатларда эса, 

Филиал ваколатидаги кредитларда, 

 Филиал ваколатидан юқори бўлган барча кредитларда, Бош 

банкнинг Кредитлаш ва Кредит мониторинг бўлимларига хабар 

берилиши ва Бош банкнинг Кредитлаш бўлими томонидан берилган 

фармойишга мувофиқ кечиктирмай муддатидан олдин сўндириш 

талабномаси юборилиши лозимдир. 

 Талабнома қарздор ва кафиллар билан гаров берганларга ҳисоб 

кўчирмаси илова қилинган ҳолда юборилиши лозим. 

 Хатар гуруҳларидаги фирмалардан бири учун талабнома жўнатиш 

зарурати туғилганда, гуруҳнинг бошқа барча фирмаларига ҳам 

талабнома юборилиши лозимдир. 

 Талабномаларда, қарздорларга ва ҳамқарздорларга тўлов учун кўпи 

билан 3 кунлик муддат берилади. 

8. МУДДАТИ ЎТГАН ҚАРЗДОРЛИК ФОИЗИ 

Муддати ўтган қарздорлик учун фоизларни қўллаш ва уларнинг 

ставкалари Бош банкнинг Маркетинг бўлими томонидан белгиланади. 

9. МЕЪЁРИЙ ХУЖЖАТЛАРНИ ЯНГИЛАШ УСУЛИ 

Бу меъёрий хужжатдаги барча ўзгартиришлар Кредитлаш бўлими 

томонидан тайёрланади ва тегишли Бошқарув раисининг ўринбосари 

томонидан маъқулланади ҳамда Бошқарув томонидан тасдиқланади. 



Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcılığı tarafından, işbu 

Uygulama Esas ve Usulleri’nde belirlenen uygulamalardan farklı 

uygulamalar yapılabilecektir. 

 

Кредитлаш масалалари бўйича Бошқарув раисининг 

ўринбосарининг рухсати билан мазкур хужжатдаги қоидалардан 

фарқли тартиблар жорий этилиши мумкин. 

  

 
 

10. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР 

10.1. Мазкур Низом тасдиқланган кундан эътиборан кучга киритилади ва банкнинг барча тегишли таркибий тузилмалари учун бир хил амал 

қилади.  

10.2. Мазкур Низом қайд этилмаган ва юзага келган ҳолатлар амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ ҳал этилади. 


