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        Tarih ..... / ....... / ..........  
 

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI KREDİSİ İSTEK VE BİLGİLENDİRME FORMU 
 
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.  
................................................ Şubesi’ne,  
 
Bankanızca tarafıma/tarafımıza aşağıda detayları kayıtlı bir sermaye piyasası aracı kredisi limiti 
tahsis edilerek kullandırılmasını talep eder, söz konusu krediye ilişkin Bankanız ile kredi 
sözleşmesi imzalayacağımı/imzalayacağımızı ve Bankanızca uygun görülecek diğer bilgi ve 
belgeleri ve teminatları temin ve tesis edeceğimi/edeceğimizi kabul ve beyan ederim/ederiz.  
 

KREDİ MİKTARI    : ……………………………….. 
SÜRESİ    : Süresiz 
MAKSİMUM KREDİ FAİZ ORANI         : Aylık %2,95 (yüzde iki nokta doksan beş) Vergi hariç 
TEMERRÜT FAİZİ    :Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 
belirlenmiş azami temerrüt faiz oranıdır. 
 

FAİZİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:  
 

Hisse senedi kredisi faizinde bir takvim yılı içerisinde % 20’yi geçmeyecek faiz değişiklikleri 30 
gün önceden tarafınıza eposta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. 
Uygulama tarihinden sonraki 15 gün içinde ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme 
hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme 
ait ek bir faiz, ücret ve/veya komisyon tahsil edilmeyecektir.* Ürün veya hizmetin kullanımıyla 
ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın, tarafınıza bu hizmeti vermeyi 
durdurma hakkı saklıdır. Bir takvim yılı içerisinde % 20’yi aşan ücret değişiklikler için ayrıca 
talebiniz alınacaktır. 
 

*Bankamızın, işbu formun tarafınıza iletildiği tarih itibariyle, bir gruba ve/veya işlemin 
özelliklerine bağlı olarak, ilan edilen standart ücretlerin altında istisnai bir fiyat uygulayarak 
kullandırdığı ürün ve hizmetlerin fiyatını, yine Bankamızca ilan edilen standart fiyatın altında 
kalmak veya azami fiyata getirmek suretiyle yapacağı faiz, ücret ve/veya komisyon 
değişikliklerinde, işbu formda belirtilen fiyatlar ile artış kuralları ve oranları tarafınıza 
uygulanacak olup,  Bankamızın bu çerçevede ayrıca bir bilgilendirme yükümlülüğü 
bulunmamaktadır. 
 

Azami temerrüt faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenmekte olup, bu 
oranda yapılacak değişiklikler, işbu formda belirlenmiş bildirim yükümlülüklerine tabi 
olmayacaktır.  
 

TAHSİLAT ŞEKLİ: 
Kredili hisse senedi alım satımı için limit tahsis edilmiş olan Müşteri’ye ait Kredi Hesabı’nın 
limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır.  
 

SÖZLEŞMENİN FESHİ:  
Müşteri, herhangi bir zamanda ücret ödemeden Banka’ya en az 1 (bir) ay önceden yazılı 
bildirimde bulunarak, Sözleşme’yi sona erdirebilir. Müşteri’nin Sözleşme’yi tek taraflı sona 
erdirebilmesi için Sözleşme tahtında Banka’ya herhangi bir borcunun bulunmaması 
gerekmektedir.  
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Banka, en az 2 (iki) ay önceden yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme’yi feshedebilir. Ancak 
temerrüt halinin varlığı durumunda veya Kredi’nin muaccel olduğu hallerde, söz konusu bildirim 
süresine uymadan, bilgilendirmede bulunarak Banka Sözleşme’yi derhal sona erdirebilir. Kredi 
Limiti’nin iptali halinde Sözleşme başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden 
feshedilmiş sayılır. 
 

TEMERRÜT HALLERİ VE SONUÇLARI :  
Teminat oranın Sözleşme’de belirtilen oranların altına düşmesi veya bu Sözleşme ve zeyilleri ile 
tesis edilen kredi limitinin aşılması durumunda;  
Sermaye Piyasası Araçlarının Borsa’da işlemlerinin durdurulması veya pazarının değiştirilmesi 
durumunda ve diğer sebeplerin varlığı halinde Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Temerrüde düşmenin hukuki sonuçları Sözleşmenin 8. ve 9. Maddesinde ayrıntılı olarak yer 
almaktadır. 
 

TEMİNAT: 
Kredi, teminat karşılığında kullandırılacak olup teminatlara ilişkin ayrıntılı hususlar Sözleşme’nin 
10. Maddesinde düzenlenmiştir. 
 

DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER:  
Kredi talebinin olumsuz sonuçlanması halinde Banka, Müşteri’yi ücretsiz olarak derhal 
bilgilendirecektir. 
 

Bu bilgi formunda yer alan bilgiler; Banka açısından Müşteri’ye karşı sadece içeriğinde belirtilen 
tutar, vade, faiz oranı ile diğer şartlar açısından ilgili Sermaye Piyasası Araçları Kredi 

Sözleşmesi‘nin  Müşteri tarafından imzalanacağı ana kadar bağlayıcı olacaktır. 
 

Bilgilendirme Formu, Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Formda yazan hükümler ve 
bilgilendirmeler dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almaktadır. 
 

Formun bir örneğini teslim aldıysanız aşağıdaki boşluğa “TESLİM ALDIM” yazınız.  
 
 
____________________________                                 ____________________________________ 
 
1. MÜŞTERİ       2. MÜŞTERİ 
 

Adı Soyadı:       Adı Soyadı:  
 
Müşteri Numarası:      Müşteri Numarası:  
 
Adresi :       Adresi: 
 
 
 
İmzası :       İmzası :  
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SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI KREDİ SÖZLEŞMESİ 

 
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (kısaca "Banka" olarak anılacaktır) ile, 
_________________________________ (kısaca "Müşteri" olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki 
şartlarla bir Sermaye Piyasası Aracı Kredisi Sözleşmesi (“Sözleşme”) aktedilmiştir. 
 

1. KONU 
 

İşbu Sözleşme’nin konusu Banka tarafından Müşteri'ye  Sermaye Piyasası Aracı alımında 
kullanılmak üzere kredi tahsis edilmesi, bu kredinin kullanımına ilişkin şartlar ile tarafların hak ve 
yükümlülüklerinin belirlenmesidir.  
  
2. TANIMLAR 
 

İşbu Sözleşme’de; 
 
Aracı Kurum:    Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’ yi,  
Borsa: Sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü yurt içi-yurt dışı 

borsalar ve Kurul'ca söz konusu  işlemlerin yapılmasına izin 
verilen teşkilatlandırılmış diğer piyasaları, 

Cari Piyasa Değeri:    Teminatın cari piyasa değerini, 
Kredi: Müşteri'nin veya yetkili temsilcisinin verdiği yazılı veya sözlü 

talimata dayanılarak Banka’nın emir iletim aracılığı ile  veya Aracı 
Kurum tarafından Müşteri hesabına Kredili  Sermaye Piyasası 
Aracı satın alınması veya Kredili/Kredisiz Sermaye Piyasası 
Araçlarının rüçhan hakkının kullanılması veya bu Sözleşme 
uyarınca Müşteri tarafından ayrı olarak ödenmediği takdirde 
Sermaye Piyasası Aracı alım satım komisyon, kurtaj vergi fon ve 
sair masrafları nedeniyle bu Sözleşme ile verilen yetki 
çerçevesinde Banka nezdinde kredili hisse senedi alım satımı 
yapabilmesi için limit tahsis edilmiş olan Kredi Hesabı’na yapılan 
borç kayıtlarını, 

Faiz: Bu Sözleşme uyarınca Kredi için tahakkuk ettirilen akdi faiz, 
temerrüt faizini, 

Kredi Hesabı: Banka nezdindeki Müşteri’ye ait Kredi, Kredi Faizi ve Kredi Geri 
ödemelerinin izlendiği hesabı, 

 
Kredili Sermaye Piyasası  
Araçları: İşbu Sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabına kredili olarak 

satın alınmış Sermaye Piyasası Araçlarını, 
Kurul:     Sermaye Piyasası Kurulu'nu, 
Sermaye Piyasası  
Aracı/Araçları: Kredili Sermaye Piyasası Araçları ve Müşteri tarafından Kredi'nin 

teminatı olarak Banka veya Aracı Kurum'a yatırılmış Sermaye 
Piyasası Araçları ve bunlardan doğan rüçhan hakkı ve bedelsiz 
hisse senedi alma haklarının kullanımı neticesinde Banka veya 
Aracı Kurum tarafından teslim alınan Sermaye Piyasası Araçları 
veya rüçhan hakkının kullanımına ilişkin makbuzları, geçici 
sertifika ve ilmühaberleri, bunların değiştirilmesi sonucu Banka 
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veya Aracı Kurum tarafından teslim alınan Sermaye Piyasası Aracı 
ve geçici sertifika ve ilmühaberleri ve bunların  her tür 
kuponlarını, 

Risk: Mevcut Kredi Tutarı, Kredi Faizi toplamı ve Kredi Faizi'ne ilişkin 
Kaynak Kullanım Destekleme Fonu, Banka ve Sigorta Muamele 
Vergisi ve diğer fonlarından doğan Banka alacağı, 

Risk Tutarı: Müşteri'nin Risk kapsamında Banka’ya yaptığı ödemelerinin 
düşülmesinden sonra kalan tutarı, 

Teminat: Müşteri'ye ait Banka veya Aracı Kurum nezdindeki Banka’ya 
rehinli borsa veya borsa dışı piyasalarda işlem gören Sermaye 
Piyasası Araçları, bu Sermaye Piyasası Araçları için ödenen kar 
payı, faiz ve benzeri gelirler ile nakit, efektif, döviz, mevduat 
sertifikaları, katılma belgeleri ve Bankaca teminat olarak kabul 
edilen diğer varlıkları, 

Teminat Oranı: Teminat Tutarının Risk Tutarı'na bölünmesi (Teminat Tutarı/Risk 
Tutarı) sonucu ortaya çıkan rakamı, 

Teminat Tutarı:  Teminat'ı teşkil eden varlıkların Cari Piyasa Değeri'ni  
ifade eder. 
 
 

3. KREDİ LİMİTİ  
 

3.1. Banka tarafından Müşteri lehine ___________________ TL (_________________________ 
__________________ Türk Lirası) limitli Kredi tahsis edilmiştir.  
3.2. Banka, değişiklik koşulları ile ilgili olarak Müşteri’ye bildirimde bulunarak Kredi'yi kısmen 
veya tamamen kullandırmaya, kullandırma koşullarını saptamaya ve değiştirmeye, dondurmaya, 
tahsis edilen Kredi limitini azaltmaya veya tümünü dilediği anda kesmeye veya iptal etmeye 
yetkilidir. 
3.3. Taraflarca aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça Kredi'nin belirli bir süresi yoktur. Banka, 
Müşterinin kredi geri ödemelerinde temerrüde düşmesi,  ve yapılan ihtara rağmen ödenmemesi 
durumunda bu Sözleşme ile tahsis ettiği Kredi'nin bir kısmını veya tamamını  faiz ve her türlü 
teferruatı ile birlikte geri ödenmesini talep edebilir. Müşteri, dilediği anda Kredi’nin riskini, faizini 
ve her türlü teferruatını geri ödeyebilir. Limitin iptal edildiği hallerde işbu Sözleşme, başkaca bir 
işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden fesih edilmiş sayılır. 
3.4. Taraflar, Kredi'nin kullandırılmaya başlanmasından faiz ve her türlü teferruatı ile birlikte geri 
ödenmesine kadar, Kredi'nin Sözleşme, ilgili kanun, kararname ve yetkili mercilerce verilmiş ve 
verilecek talimat hükümlerine tabi bulunacağını, işbu Sözleşme uyarınca Aracı Kurum tarafından 
Müşteri hesabına yapılacak sermaye piyasası aracı alım satım işlemlerinde de, Müşteri ve Aracı 
Kurum’un Emir İletimine Aracısı sıfatıyla Banka arasında akdedilmiş bulunan Sermaye Piyasası 
Araçları Alım Satım İşlem Çerçeve Sözleşmesi ve bu Sözleşme’ye aykırı olmayan  hükümlerinin 
aynen uygulanacağını beyan ve kabul ederler. 
 

4. KREDİNİN KULLANDIRIMI 
 

4.1. Kredi, Banka veya Aracı Kurum aracılığı ile Sermaye Piyasası Araçları satın almak veya 
mevcut Sermaye Piyasası Araçları’nın rüçhan hakkını kullanmak ve bu işlemler neticesinde 
oluşan Banka veya Aracı Kurum alacağının ödenmesi amacıyla kullanılacaktır.  
4.2. Müşteri'nin, Banka tarafından Müşteri hesabına satın alınan Sermaye Piyasası Aracı’nın satış 
bedelinin, Bankaca Aracı Kurum’a ödendiği tarihte Kredi kullandırılmış olacaktır. Kredi’nin 
başlangıç ve geri ödeme valörü, satış bedelinin ödeme tarihi esas alınmak suretiyle belirlenir. 



 

 

T. GARANTİ BANKASI A.Ş. Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, 

İstanbul Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet Mersis 

Numarası: 0879 0017 5660 0379 www.garanti.com.tr Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr 

5 / 10 
 

4.3.Keza, Müşteri’nin Aracı Kurum’un Emir İletimine aracısı sıfatıyla Banka arasında imzaladığı 
sözleşme hükümlerine göre verdiği yazılı veya sözlü talimatına dayanarak Aracı Kurum 
tarafından Müşteri hesabına Sermaye Piyasası Aracı satın alındığı veya rüçhan hakkı kullanıldığı 
günü takip eden ikinci işgünü itibariyle, o miktar Kredi tutarının Bankaca Banka nezdindeki 
Müşteri’nin Kredi Hesabı'na borç kaydedilmesi  ile Kredi Müşteri tarafından çekilmiş ve 
kullanılmış sayılacaktır. Müşteri  kullandığı bu  Kredi sebebiyle doğan borcunun, Aracı Kurum ile 
kendisi arasındaki sermaye piyasası aracı alım satımı ilişkilerinden bağımsız olduğunu, herhangi 
bir nedenle Aracı Kurum ile arasında çıkacak hesap ve diğer uyuşmazlıkları ileri sürerek bu Kredi 
borcunu Banka'ya ödemekten kaçınamayacaktır. Bu takdirde, Kredi’nin başlangıç ve geri ödeme 
valörü, işlemlerin takas günü esas alınmak suretiyle belirlenir  
 
5. ARACI KURUM VE BANKA’NIN YETKİLENDİRİLMESİ 
 

5.1. Müşteri, bu Sözleşme’de belirlenen limit dahilinde ve bu Sözleşme hükümlerine uymak 
koşulu ile Aracı Kurum veya Banka nezdindeki cari hesabının borç bakiyesinin tasfiye edilmesi 
amacıyla Kredi’nin kendi nam ve hesabına Aracı Kurum veya Banka tarafından Banka'dan 
çekilmesi, Aracı Kurum nezdindeki  hesaba yatırılması ve bu hesapta sermaye piyasası aracı 
işlemlerinin sonrasında oluşan nakdin Kredi geri ödemesi olarak Banka'ya ödenmesi ve Kredili 
Sermaye Piyasası Araçları ve diğer Teminat'ın Banka lehine rehin teşkil etmek üzere Banka'ya 
teslim ve Banka'dan geri alınması ve bu işlemlerle ilgili Aracı Kurum hesapları veya Aracı Kurum 
ile Banka hesapları arasında virman yapılması, bunlarla ilgili gerekli her türlü talimatın verilmesi 
hususunda Aracı Kurum’u ve Banka’yı yetkili kılar. Banka da, işbu Sözleşme çerçevesinde Aracı 
Kurum aracılığı ile gerçekleştirilecek Kredili Sermaye Piyasası Aracı işlemleri ile ilgili olarak 
Banka lehine rehin edilecek Sermaye Piyasası Araçları’nın teslim alınması dahil kendisi 
tarafından yapılması gereken her türlü işlem ve bildirimlerin kendisi adına yapılması hususunda 
Aracı Kurum’u yetkilendirmektedir.  
5.2. Banka aracılığı ile Müşteri’nin Aracı Kurum’a ilgili sözleşme hükümlerine göre verdiği yazılı 
emir veya yazılı talimata gerek olmadan sözlü talimata dayanılarak dahi Müşteri hesabına Kredili 
Sermaye Piyasası Aracı satıldığında veya Sermaye Piyasası Aracı kar payı, faiz ve benzeri 
gelirlerin tahsilatı yapıldığında veya Müşteri’nin Aracı Kurum veya Banka nezdindeki cari hesabı 
ile Kredi Hesabı’na para yatırıldığında veya virman edildiğinde elde edilen nakit, Banka’ya olan 
Kredi borcunun kapatılmasında veya Banka’nın ve/veya Aracı Kurum’un işlem emrini kabul 
etmesi şartına bağlı olarak tekrar Sermaye Piyasası Aracı alımında kullanılacaktır.  
5.3. Müşteri bu Sözleşme kapsamı dahilindeki her türlü Kredili Sermaye Piyasası Aracı işleminin 
Aracı Kurum tarafından Borsa’da gerçekleştirilmesini kabul eder. Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilen bu işlemler ile ilgili komisyon, kurtaj ve sair ücretleri  ve bunlara terettüp eden 
vergi, fon, resim ve harçlar (hepsi birlikte “Masraf”) Müşteri  tarafından Aracı Kurum’a veya 
Banka’ya nakden ödenecektir. Masraf  Müşteri ile Aracı Kurum’un Emir İletimine aracısı sıfatıyla 
Banka  arasında akdedilmiş Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım İşlem Çerçeve Sözleşmesi 
hükümlerine göre tayin olunur.  
 

6. FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ 
 

6.1. Banka’nın bu Sözleşme’ye dayanarak kullandırdığı ve kullandıracağı her türlü Krediler ile 
hesaplara belirleyeceği oranlarda faiz ve yasal ve banka düzenlemelerine veya teamüllerine göre 
talep edilebilecek her türlü ücret, komisyon, masraf ve sair giderleri  uygulayarak bunları, gider 
vergileri ve sair resim ve harçları ile birlikte cari hesabına borç yazabilecektir. Banka,  Müşteri’ye 
bildirimde bulunarak zaman zaman Kredi faiz oranını değiştirmek, oranı azaltıp arttırmak, farklı 
faiz dönemleri belirlemek hakkına sahiptir. 
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6.2. Müşteri, bu Sözleşme ve Kredi’den ötürü doğmuş ve doğacak her türlü muaccel borçlarına 
Banka tarafından uygulanan Kredi faiz oranının üç katı oranında temerrüt faizi tatbik edileceğini 
beyan, kabul ve taahhüt eder. 
6.3.Banka, Teminat Oranının bu Sözleşme’de belirtilen oranların altında kalması, kendisine bu 
Sözleşme ve zeyilleri ile tesis edilen Kredi limitinin üzerinde Kredili Sermaye Piyasası Aracı alımı 
yapmış olması ve/veya ekonomik nedenler veya piyasa koşulları sonucu gerekli gördüğü her 
durumda, Müşteri’ye bildirimde bulunarak Kredi ve temerrüt  faizleri oranlarını arttırmaya, ek faiz 
belirlemeye, arttırılan faiz oranlarını uygulamaya veya ek faizi tahakkuk ettirmeye yetkilidir.  
 
7. HESAP ÖZETİ  
 

Banka Kredi Hesabıyla ilgili olarak her ay sonunda, hesaba yapılacak borç ve alacak kayıtlarını 
ve bakiyeyi gösteren bir Hesap Özetini Müşteri’nin Sözleşme’deki adresine veya Sözleşme’de 
belirlenmiş faks numarasına gönderecektir. Bu halde Hesap Özeti, İcra ve İflas Kanunu’nun 68/I 
maddesinde zikredilen kesin belgelerden sayılır.  
 

8. KREDİ’NİN GERİ ÖDENMESİ  
 

Müşteri Kredi’den doğan anapara, faiz, fon, gider ve sair vergiler ile bunlara terettüp eden 
gecikme cezaları ve diğer her türlü cezaları ve bu Sözleşme’den doğmuş doğacak sair her türlü 
borçlarını Bankaca belirlenecek tarih ve vadelerde nakden veya Sermaye Piyasası Araçları için 
satış emri vermek suretiyle geri ödeyecektir. Banka’nın, Müşterinin temerrüde düşmesi 
durumunda teminatını oluşturan Sermaye Piyasası Araçları ve diğer varlıkları Müşteriye 
bildirimde bulunarak nakde tahvil ederek Kredi’yi sona erdirme hakkı saklıdır. 
 

9. KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ 
 

Aşağıdaki durumlarda Kredi muaccel olur. 
 
a) Teminat Oranının bu Sözleşme’de belirtilen oranların altına düşmesi veya bu Sözleşme ve 
zeyilleri ile tesis edilen Kredi limitinin aşılması durumunda; 
Banka Kredi’yi dilediği takdirde kat etme hakkını haizdir. Bu halde Banka bir bildirimde 
bulunarak Müşteri ve kefillere borcun ödenmesi için bir süre verir. Müşteri bu süre içinde borcun 
ödenmemesi halinde borcun muaccel hale geleceğini beyan, kabul ve taahhüt  eder. (6.madde 
hükmü saklıdır.) 
b) Sermaye Piyasası Araçları’nın Borsa’da işlemlerinin durdurulması veya pazarının 
değiştirilmesi; 
Teminat’ı oluşturan Sermaye Piyasası Araçları’nın tamamının veya bir kısmının Borsa’da 
işlemlerinin durdurulması veya Borsa’nın kararıyla pazarının değiştirilmesi durumunda Kredi 
muaccel hale gelir. Kredi, Müşteri’nin talebi ve Banka’nın kabulü ile söz konusu Sermaye 
Piyasası Araçları’nın başka bir Sermaye Piyasası Aracı ile değiştirilmesi durumunda devam 
edebilir. 
c) Diğer Sebepler; 
Müşteri tarafından bu Sözleşme hükümlerinden herhangi birisine uyulmaması veya Kurul’un 
Müşteri hakkında bir soruşturma başlatması, Müşteri’ye işlem yapma yasağı getirmesi veya 
üçüncü şahıslar tarafından Müşteri hakkında haciz, iflas veya sair bir yoldan icra takibine 
başvurulması, ihtiyati haciz kararı alınması veya sair benzeri hallerde Kredi borcu kendiliğinden 
muaccel hale gelir. Kredi’nin muaccel hale gelmesi durumunda Müşteri Kredi’yi faiz, fon, vergi, 
resim harçlar ve sair teferruatı ile birlikte derhal Banka’ya ödemek ile yükümlü olacaktır. Muaccel 
olan Kredi Müşteri tarafından ödenmediği takdirde Banka, Müşteri’ye bildirim yaparak Teminat’ı 
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oluşturan Sermaye Piyasası Araçları ve diğer varlıkları kısmen veya tamamen satarak elde edilen 
nakit ile Kredi’yi kapatma hakkına sahiptir. 
 
 
 

10. KREDİNİN TEMİNAT KARŞILIĞINDA KULLANDIRILMASI VE TEMİNATIN KORUNMASI  
 

10.1.  Banka, bu Sözleşme ile açtığı Kredi’yi kısmen veya tamamen uygun göreceği her türlü 
teminat karşılığında kullandırabilir. Müşteri istenen teminatları Bankaca saptanacak koşul ve 
şekillerde, Kredi’nin limitine, Bankaca tesbit olunacak Teminat Oranına göre ve tayin olunacak 
süre içerisinde vermekle yükümlü olup, Banka, Müşteri’nin temerrüde düşmesi veya teminat 
açığı ortaya çıkması durumunda Teminat Oranlarını değiştirmeye ve belirleyeceği şekil ve 
koşullarla yeniden teminat istemeğe yetkilidir. 
 

10.2. Müşteri Banka’nın teminat karşılığı verdiği kredileri, teminatları gerektireceği koşul ve 
şekillerde tesis, tescil ve  Banka’ya verilmesinden sonra kullanabilecek; Banka başkaca 
teminatlar bulunsa dahi Kredi’nin her zaman yürürlükteki mevzuat hükümleri dairesinde uygun 
göreceği  taşınmaz mal ipoteği tesisi suretiyle temin edilmesini isteyebilecek ve Kredi’nin 
kullandırılmasını da ipoteğin tesciline bağlı kılabilecektir. Banka, Müşteri’nin temerrüde düşmesi 
veya teminat açığı ortaya çıkması durumunda, teminatların değiştirilmesini, yeni veya ilave 
olarak teminat verilmesini, nakit yatırılmasını talep edebilir. 
10.3. Kredi’nin Borsa’da veya Borsa dışında işlem gören Sermaye Piyasası Araçları’nın teminata 
alınması karşılığında kullandırılması halinde, Müşteri Riskin iki katı oranında Teminatı 
bulundurmak zorundadır. Teminat Oranının Kredi süresi içinde bu oranın altına düşmesi 
durumunda Banka, Müşteri’ye bildirimde bulunarak ek Teminat getirerek veya Banka’ya rehin 
edilmiş bulunan sermaye piyasası araçlarının satışını yaparak Teminat Oranı’nı 2.00‘a (ikiye) 
çıkarmasını ister. Müşteri bir işgünü içinde ek teminat getirerek veya Banka’ya rehin edilmiş 
bulunan sermaye piyasası araçlarının satışını yaparak söz konusu Teminat Oranı’nı 2.00‘a (ikiye) 
çıkarmaz ise, Banka bunu izleyen iş günü söz konusu Teminat’ın tamamını veya bir kısmını 
satarak elde edilen nakit ile Müşteri’nin Banka’ya olan Kredi borcunu kapatmaya veya bu 
Teminat Oranını 2.00‘a (ikiye) çıkartılmasını sağlamaya yetkilidir. 
10.4. Kredi süresi  içinde Teminat Oranı hiçbir şekilde 1.75’in altına düşmez. Teminat Oranının 
herhangi bir nedenle 1.75’in altına düşmesi durumunda Banka Müşteri’ye herhangi bir bildirimde 
bulunmaksızın derhal Teminat’ı oluşturan Sermaye Piyasası Araçları ve diğer varlıkları kısmen 
veya tamamen satarak Kredi’yi sona erdirme veya Teminat Oranını 2.00‘a (ikiye) çıkarma hakkına 
sahiptir. Bu durumda yukarıda sözü edilen bildirimin Müşteri’ye gönderilmesi gerekmez ve Kredi 
kendiliğinden muaccel hale gelir. Müşteri, Teminat Oranını izlemekle kendisinin de yükümlü 
olduğunu ve Teminat Oranının 1.75’in altına düşmesi durumunda Banka’nın Sermaye Piyasası 
Araçları’nı satma konusunda yetkilendirmektedir. 
 

11. REHİN VE HAPİS HAKKI  
 

11.1.  Bu Sözleşme uyarınca, Banka lehine rehin teşkil etmek üzere Müşteri tarafından teminat 
olarak veya sonradan ek teminat olarak Aracı Kurum’a veya Banka’ya teslim edilen veya bunların 
yerine Aracı Kurum’a veya Banka’ya teminat olarak teslim edilen ve/veya Aracı Kurum tarafından 
Müşteri hesabına satın alınan Sermaye Piyasası Araçları Müşteri’nin bu Sözleşme’den doğmuş 
veya doğacak borçlarının teminatı olarak Banka lehine rehinlidir.  
11.2. Müşteri, temerrüde düşmesi veya teminat açığı oluşması durumunda, Aracı Kurum’un ve 
Banka’nın yurtiçi ve yurtdışı şubelerinde bulunan ve ileride bulunabilecek olan vadesi gelmiş 
veya gelecek tüm alacak, havale, cari hesaplar, nakit, hisse senedi ve diğer Sermaye Piyasası 
Araçlarıyla vesair tüm kıymetli evrak, bunların vadelerinde ödenecek bedellerinin üzerinde Banka 
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lehine rehin tesis edecektir. Rehinli hak ve alacaklar üzerinde Banka’nın, takas ve hapis hakkı 
olduğunu, Banka’nın  bunların bir bölümünü  veya tamamını bloke hesaba alıp almamakta 
serbest olduğunu, Sözleşme’de kaynaklanan borçların ödenmesinde temerrüde düşülmesi 
durumunda, Banka’nın kendisine rehinli sermaye piyasası araçlarını, rayiç fiyatta borsada veya 
haricinde satarak bedellerini alacaklarına takas ve mahsup etmeye yetkilidir. 
11.3. Müşteri, teminatı teşkil eden, kendisinin teslim ettiği veya hesabına alınan Sermaye 
Piyasası Araçları ve diğer varlıkların Aracı Kurum tarafından Banka lehine rehin teşkil etmek 
üzere Banka’ya teslim edilmesini ve bu amaçla Banka ve/veya Aracı Kurum’un Takas ve Saklama 
Bankası A.Ş.’de açılmış hesaplarında saklanmasını, Kredi borcu tamamen kapanıncaya kadar 
Banka’nın kabul etmesi şartına bağlı olarak Sermaye Piyasası Araçları’nın değiştirilmesi dışında 
bunlar üzerinde temlik dahil herhangi bir tasarrufta bulunamayacaktır. 
11.4. Müşteri, Banka ve/veya Aracı Kurum’un Sermaye Piyasası Araçları’na ilişkin rüçhan 
haklarını kullanmaya, sermaye arttırımı dolayısıyla rüçhan hakkı bedellerini ödemeye, bedelleri 
tamamen tediye edilmemiş hisse senetleri bedellerini ödemeye, Sermaye Piyasası Araçları’nı 
başa başın altında ödeme ihtimalinden doğabilecek zararlara karşı sigorta ettirmeye, geçici 
ilmühaberleri hisse senetleriyle veya hisse senetlerini diğer hisse senetleriyle veya tahvilleri 
hisse senetleri ile değiştirmeye, ezcümle rehnin değerini korumak için uygun göreceği bütün 
tedbirleri almaya ve yapılan masrafları Müşteri hesabına zimmet kaydetmeğe, Sermaye Piyasası 
Araçları’na ait  kar payı, faiz ve benzeri gelirleri ve ödemeleri tahsile, özetle Banka ve/veya Aracı 
Kurum’un Sermaye Piyasası Araçları üzerindeki kendisine ait bilumum hakları kullanmaya ve 
gerekli işlemleri ifaya ve gerekli belgeleri imzalama konusunda yetkilendirir. 
 
12. SÖZLEŞMENİN FESHİ 
  
12.1. Müşteri, herhangi bir zamanda ücret ödemeden Banka’ya en az 1 (bir) ay önceden yazılı 
bildirimde bulunarak, Sözleşme’yi sona erdirebilir. Müşteri’nin işbu madde uyarınca Sözleşme’yi 
tek taraflı sona erdirebilmesi için Sözleşme tahtında Banka’ya herhangi bir borcunun 
bulunmaması gerekmektedir.  

12.2. Banka, en az 2 (iki) ay önceden yazılı bildirimde bulunarak işbu Sözleşme’yi feshedebilir. 
Ancak temerrüt halinin varlığı durumunda veya Kredi’nin muaccel olduğu hallerde, söz konusu 
bildirim süresine uymadan, bilgilendirmede bulunarak Banka Sözleşme’yi derhal sona erdirebilir. 
 
13. VERGİ VE MASRAFLAR 
 

Kredi ve işbu Sözleşme’den ötürü doğmuş veya ilerde doğabilecek her türlü fon, damga vergisi, 
Banka ve Sigorta Muamele Vergisi, KKDF, diğer vergi, resim ve harçlar ile bunlara terettüp  eden 
gecikme cezaları ve sair cezaları ve doğabilecek sair her türlü masraflar Müşteri  tarafından 
karşılanacaktır. 
 

14. İŞLEMLERE İLİŞKİN KAYITLAR BELGELER 
 

İşbu Sözleşme tahtında yapılan işlemler ve/veya Sözleşme’nin uygulaması ile ilgili olarak Aracı 
Kurum veya Banka ile müşteri arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda, söz konusu 
Taraflarca mutabakat sağlanmış ve işlemlere dayanak olan kayıtların ve Alım Satım Emirleri’nin 
ve Müşteri’nin Aracı Kurum veya Banka nezdindeki hesapları ile ilgili belgelerin  6100 sayılı HMK 
193/2 maddesi saklı kalmak kaydıyla delil teşkil  eder. 
 

15. TEBLİGAT VE BİLDİRİMLER, FAKS SÖZLEŞMESİ 
 

15.1. Taraflar, bu Sözleşme’de yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli  tebligatların 
yapılabilmesi için aşağıda yazılı adreslerini kanuni ikametgah ittihaz ettiklerini ve bu adreslerine 
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yapılacak tebligat ve bildirimlerin kendisine yapılmış sayılacağını  bu adreste vuku bulacak 
değişiklikleri en kısa zamanda, Noter aracılığı ile karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. 
15.2. Bu Sözleşme hükümleri uyarınca Banka veya Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye yapılacak  
Hesap Özeti dahil tüm bildirimler, Müşterinin muvafakatinin alınması kaydıyla Müşteri’nin bu 
Sözleşme’de numarası yazılı faksına veya elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri, faks mesajının veya elektronik postanın Banka veya Aracı 
Kurum tarafından gönderildiği gün itibariyle  yapılmış bildirimi tebellüğ etmiş kabul edilecektir. 
Bilgisayar veya faks aracılığıyla yapılan bildirimler, 6100 sayılı HMK 193/2 maddesi saklı kalmak 
kaydıyla delil teşkil eder. Taraflar bu Sözleşme’de yazılı faks numarası ve elektronik posta adresi 
değiştiğinde, yeni numara ve adresini  Noter aracılığı ile derhal bildirecektir. Bu hususu yerine 
getirmediği takdirde, bu Sözleşme’de yazılı faks numarasına veya elektronik posta adresine 
gönderilen bildirimleri tebellüğ edilememesinden bildirimde bulunmamış olan taraf sorumlu 
olacaktır. 
15.3.  Banka ve Aracı Kurum  Müşteri’nin faks ile aldığı talimatları, yerine getirmeye yetkilidir. 
Müşteri, faks ile gönderilen talimatın yazı aslının, faks teyidi olduğu da belirtilerek, elden veya 
posta marifeti ile en kısa sürede Banka veya Aracı Kurum’a  ulaştıracaktır. Banka’nın, imza 
benzerliklerinin sonuçlarından, makul bir dikkat ve özenle sahte olduğu anlaşılamayacak faks 
metinleri üzerine yapılan işlemlerden; kusuru doğrultusunda sorumlu tutulabilir. 
 

16. YETKİ  
 

Bu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlıkları çözümlemeye İstanbul (Çağlayan) 
Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.  
 
Müşteri, 16 madde ve 10 sayfadan oluşan bu Sözleşme’nin bir örneğini teslim aldığını ve 
Sözleşme’nin tümünü okuyup, içeriğini aynen kabul ederek imzaladığını kabul ve beyan eder.  
 
Tarih: ……./……../………….  
 
1. MÜŞTERİ 
 
Adı Soyadı/Ünvanı : ________________________________ 
 
TC Kimlik Numarası : ________________________________ 
 
Adresi   : ________________________________ 
  
   
Telefon Numarası : ________________________________ 
 
Faks Numarası  : ________________________________ 
 
E-mail Adresi   : ________________________________ 
 
 
İmza   :  
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2. MÜŞTERİ 
 
Adı Soyadı/Ünvanı : ________________________________ 
 
TC Kimlik Numarası : ________________________________ 
 
Adresi   : ________________________________ 
 
 
Telefon Numarası : ________________________________ 
 
Faks Numarası  : ________________________________ 
 
E-mail Adresi   : ________________________________ 
 
 
İmza   :  
 
 
 
 
 
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 
___________________________ Şubesi 
 

1. Yetkili İmza: ________________ 
 
2. Yetkili İmza: ________________ 
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