
 

Directorate-General of T. GARANTİ BANKASI A.Ş.: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No: 2, Beşiktaş, 34340, Levent, Istanbul 
Area of Activity: Any activity within the scope of the Banking Law number 5411 
Mersis (Central Registration System) Number: 0879 0017 5660 0379  www.garanti.com.tr E-mail Address: garanti@hs02.kep.tr 

 

 1/19 
 

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 Müşteri’ye e-
posta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri 
araçlarla bildirilecektir. Uygulama tarihinden 
sonraki 15 gün içinde, Müşteri’nin ürünün 
veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı 
bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması 
halinde Müşteri’den hiçbir şekilde yeni 
döneme ait ek bir faiz, ücret ve/veya 
komisyon tahsil edilmeyecektir.* Ürün veya 
hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin 
kabul edilmemesi durumunda Banka, 
Müşteri’ye bu hizmeti vermeyi durdurma 
hakkı saklıdır. Bir takvim yılı içerisinde % 
20’yi aşan ücret değişiklikler için ayrıca 
Müşteri’nin talebi alınacaktır. 
 
*Banka, işbu formun Müşteri’ye iletildiği tarih 
itibariyle, bir gruba ve/veya işlemin 

CAPITAL MARKET INSTRUMENTS CREDIT 
FACILITY INFORMATION FORM 

 
To T. Garanti Bankası A.Ş. 
…………………… Branch, 
 
I / we, the undersigned, hereby request your 
Bank to make available to me / us a capital 
market instruments credit facility of a limit as 
detailed below, and hereby agree and undertake 
to sign a credit agreement with your Bank for 
the said credit, and to provide all other 
information and documents and to establish all 
other collaterals that may be deemed necessary 
by your Bank in connection therewith.  
 
  
CREDIT AMOUNT: ………..………………………. 
TERM: Unlimited in Time 
MAXIMUM CREDIT INTEREST RATE:  2,95 % per 
month (two percent point ninety five) Excluding 
tax 
DEFAULT INTEREST RATE: Maximum default 
interest rate defined by Central Bank of the 
Republic of Turkey. 
 

VALIDITY OF INTEREST AND NOTICE OF 
CHANGE: 
 

For the interest of share certificate credit, 
changes in interest up to 20% in a calendar year 
will be notified to the Customer 30 days in 
advance by e-mail, ATM, telephone, short 
message or similar other means of 
communication. Within 15 days following the 
date of application, the Customer has the right 
to renounce from using the subject product or 
service. If the Customer uses this right, an 
additional interest, fee and/or commission will in 
no case be collected from the Customer for the 
new period.* In the event of non-acceptance of 
the change in interests and fees relating to use 
of the product or service, the Bank reserves its 
right to cease rendering this service to the 
Customer. The Customer’s request will be taken 
separately for changes in fees in excess of 20% 
in a calendar year. 
*With respect to prices of products and services 
offered by the Bank by applying an exceptional 
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özelliklerine bağlı olarak, ilan edilen standart 
ücretlerin altında istisnai bir fiyat 
uygulayarak kullandırdığı ürün ve hizmetlerin 
fiyatını, yine Bankaca 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 Müşteri’ye uygulanacak olup,  
Banka’nın 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.  
 

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 

price below the declared standard fees, as of the 
date of transmission of this Form to the 
Customer, specifically for a certain group and/or 
depending on the characteristics of the 
transaction, if and when changes are made by 
the Bank in interests, fees and/or commissions 
by keeping said prices again below the standard 
fees declared by the Bank or by bringing them 
to maximum price, then and in this case, the 
prices and the increase rules and rates specified 
in this Form will be applied on the Customer, 
and the Bank is not obliged to separately inform 
the Customer in connection therewith. 
 

“Maximum default interest rate is determined by 
the Central Bank of the Republic of Turkey and 
changes to be made in this rate shall not be 
subject to the obligation of notification stated in 
this form.” 
 

COLLECTION TYPE: 
Collections are made from the Customer’s 
CreditAccount’s limit which is established for 
the margin trading of the share certificates 
 
 

THE TERMINATION OF THE AGREEMENT:  
The Customer, may terminate the agreement at 
all times without any cost with 1 (one) month 
prior written notice to the Bank. To terminate the 
Agreement unilaterally, the Customer must not 
have any dept due to the Bank.  
 
 
 

The Bank, may terminate the agreement with 2 
(two) months prior written notice to the 
Customer. In case of default and/or when the 
Credit is due and payable, the Bank may 
immediately terminate the Agreement by 
informing the Customer with non compliance to 
the afore-mentioned notice period. In case of the 
calcellation of the Credit Limit, the Agremeent 
will deemed to be terminated spontaneously 
without any further procedure.  
 

EVENT OF DEFAULT AND THE 
CONCEQUENCES THEREOF:  
In case the Ratio of Collaterals goes down below 
the rate stated in this Agreement and/or in case 
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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  
 

Adı Soyadı:  
Müşteri Numarası:  
Adresi:  
 
 
İmzası :  
 
 

the Credit Limit made available by this 
Agreement and its annexes is exceeded; 
In case the trade of the capital market 
instruments is stopped or the trade market is 
changed and with the existance of the other 
reasons the Customer will be deemed to be 
fallen in default.  
The legal concequences of falling in default 
comprehensively take place in the 8th and 9th 
Articles of the Agreement.  
 

GUARANTEE: 
The Credit will be extended in return of 
guarantees and the details regarding the 
guarantees are drawn up comprehensively 
under the Article 10 of the Agreement.  
 

OTHER IMPORTANT INFORMATION:  
In case the Credit Application results negatively, 
the Bank will inform the Customer immediately 
without any cost.  
 

The information provided within this information 
form; will be binding by the Bank only with the 
terms of amount, maturity, interest rate and 
other conditions stated in its context and only 
until the Capital Market Instruments Credit 
Facility Agreement is signed by the Customer.  
 
 

This Information Form is annex and the integral 
part of the Agreement.  All kinds of 
comprehensive information rather than the 
provisions and information  written in the Form 
take place within the Agreement.   
 

If you have recieved a copy of the Form, please 
write the following declaration to the space 
below: “I have received one copy of the 
Agreement.” 
_________________________________________ 
 

1. CUSTOMER  
 

Name Surname:  
Customer Number:  
Addresss:  
 
 
Signature : 
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2. MÜŞTERİ  
 

Adı Soyadı:  
Müşteri Numarası:  
Adresi:  
 
 
İmzası :  
 

 
 

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 

2. CUSTOMER  
 

Name Surname:  
Customer Number:  
Addresss:  
 
 
Signature : 
 
 
 

CAPITAL MARKET INSTRUMENTS CREDIT 
FACILITY AGREEMENT 

 

This Capital Market Instruments Credit Facility 
Agreement (“Agreement”) is executed by and 
between TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (will 
be referred shortly as “the Bank”) and 
…………………………… (will be referred shortly 
as “the Customer”). 
 

 
 

1. SUBJECT OF AGREEMENT 
This Agreement sets down the terms and 
conditions of allocation and disbursement of 
and the rights and obligations of the Parties 
hereto pertaining to a credit facility to be made 
available by the Bank to the Customer for use in 
purchase of Capital Market Instruments. 
 

2. DEFINITION 
For the purposes and in the context of this 
Agreement: 
 

Intermediary Institution refers to Garanti         
Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.;  
 

Exchange: refers to local and foreign exchanges 
where capital market instruments are traded, as 
well as other organized markets permitted by 
the Board for the said trades, 
 

Current Market Value: refers to the current 
market value of the Collateral, 
 

Credit Facility: refers to the debit records made 
in the Customer’s Credit Account which is 
established with a limit for the margin trading of 
the share certificates held with the Bank within 
the frame of the powers granted by this 
Agreement with respect to the debts arising out 
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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 yapılabilmesi 
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 veya Aracı 
Kurum tarafından teslim alınan Sermaye 
Piyasası Aracı ve geçici sertifika ve 
ilmühaberleri ve bunların  her tür kuponlarını, 
 
 

of purchase of Margin Trading Capital Market 
Instruments by the Bank acting as an 
“Intermediary for Order Transmission” or the 
Intermediary Institution in the name and account 
of the Customer in reliance upon a written or 
verbal instruction given by the Customer or his 
authorized representative, or arising out of use 
of rights of option relating to Margin Trading / 
Non-margin Trading Capital Market Instruments, 
or to the extent not paid separately by the 
Customer pursuant to this Agreement, with 
respect to the trading commissions, brokerage, 
taxes, funds and other expenses incurred for the 
Capital Market Instruments,  
 

Interest: refers to contractual interests or default 
interests accrued for the Credit Facility pursuant 
to and under this Agreement, 
 

Credit Account: refers to the Customer’s 
account held with the Bank for Credit Payments, 
Credit Interest Payments and Credit 
Repayments,  
 

Margin Trading Capital Market Instruments: 
refers to Capital Market Instruments purchased 
via margin trading in the name and account of 
the Customer in accordance with the pertinent 
provisions of this Agreement,  
 

Board: refers to the Capital Markets Board,  
 

Capital Market Instrument / Instruments: refers 
to the Margin Trading Capital Market 
Instruments, and the Capital Market Instruments 
deposited by the Customer to the Bank or the 
Intermediary Institution as a security for 
repayment of Credits, and the Capital Market 
Instruments received by the Bank or the 
Intermediary Institution as a result of use of the 
rights of option and bonus issues arising out of 
the former, or the receipts, temporary 
certificates or share certificates pertaining to 
use of the rights of option, and the Capital 
Market Instruments and temporary certificates 
and share certificates and all kinds of coupons 
attached thereto, received by the Bank or the 
Intermediary Institution upon replacement of the 
former,  
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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 

Risk: refers to the total amount of debts owed to 
the Bank arising out of the total sum of 
Outstanding Credits plus Credit Interests, and 
Resource Utilization Support Fund, and Banking 
and Insurance Transactions Tax, and other 
funds levied over the Credit Interests, 
 

Risk Amount: refers to the amount remaining 
after deduction of payments made by the 
Customer to the Bank against the Risk,  
 

Collateral: refers to the Capital Market 
Instruments, belonging to the Customer and 
held with the Bank or the Intermediary 
Institution and pledged in favor of the Bank and 
traded in exchanges or non-exchange organized 
markets, as well as profit shares, dividends, 
interests and similar other revenues paid for 
such Capital Market Instruments, and cash 
funds, foreign currencies, deposit certificates, 
mutual fund participation certificates and other 
assets accepted as collateral by the Bank, 
 

Ratio of Collateral: refers to the result of 
dividing the Collateral Amount by the Risk 
Amount (Collateral Amount / Risk Amount), and  
 
Collateral Amount: refers to the sum of Current 
Market Values of assets comprising the 
Collateral hereunder. 
 
3. CREDIT LIMIT: 
 

3.1. The Bank hereby allocates and makes 
available a credit facility limit of TL  
______________ (__________________________   
Turkish Lira) in favor of the Customer. 
 
3.2. The Bank shall in its sole discretion be 
entitled to make the Credit Facility available fully 
or partially, and to determine and change the 
conditions of eligibility for drawdown, and to 
freeze the Credits, and to reduce the Credit limit 
extended hereunder, or to fully suspend or 
cancel the Credits hereunder, by sending a 
notice to the Customer about the conditions of 
such changes.  
 

3.3. Unless otherwise agreed upon in writing 
by the Parties hereto, the Credit Facility is not 
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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 

subject to any definite term. In the event that the 
Customer falls in default in credit repayments 
and fails to remedy his default upon a notice of 
default, the Bank may claim immediate 
repayment of the full amount or a part of the 
Credit made available hereunder, together with 
interests and other accessory debts of any kind. 
The Customer may, at any time and in his will, 
repay the risks, interests and all other accessory 
debts of the Credits utilized hereunder. In case 
of the cancellation of the Limit made available, 
this Agreement without any further procedure.  
 

3.4. It is hereby declared, acknowledged and 
represented by the Parties hereto that for the 
period from the date of first drawdown of the 
Credit to the date of full repayment thereof 
together with interests and all accessory debts 
relating thereto, the Credit will be governed by 
and subject to the provisions of this Agreement 
and the applicable laws, regulations and 
decrees, and present or future orders of the 
governmental authorities, and that also in the 
trading of Capital Market Instruments by the 
Intermediary Institution in the name and account 
of the Customer pursuant to and under this 
Agreement, the provisions of the Capital Market 
Instruments Trading Services Frame Agreement 
signed by and between the Customer on one 
hand and the Bank acting as an “Intermediary 
for Order Transmission”  of the Intermediary 
Institution on the other hand shall be applicable 
to the extent they are not in conflict with the 
corresponding provisions of this Agreement.  
 

4. DRAWDOWN OF CREDIT: 
 

4.1. The Credit Facility will be used to purchase 
Capital Market Instruments or to use the rights 
of option associated to the existing Capital 
Market Instruments through the Bank or the 
Intermediary Institution and to pay the debts 
owed to the Bank or the Intermediary Institution 
as a result of such transactions.  
 
4.2. The Credit will be deemed to have been 
utilized and drawn down by the Customer as of 
the date of payment by the Bank to the 
Intermediary Institution of the sale price of the 
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olacaktır. Kredi’nin başlangıç ve geri ödeme 
valörü, satış bedelinin ödeme tarihi esas 
alınmak suretiyle belirlenir. 
 
 
 
 

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 

Capital Market Instruments purchased by the 
Bank in the name and account of the Customer. 
The initial and repayment value dates of the 
Credit will be determined on the basis of 
payment date of the sale price.  
 
4.3. Likewise, the Credit will be deemed to have 
been utilized and drawn down by the Customer 
upon debiting of the specific amount of Credit 
by the Bank in the Customer’s Credit Account 
held with the Bank as of the second business 
day following the date of purchase of Capital 
Market Instruments or the date of use of rights 
of option by the Intermediary Institution in the 
name and account of the Customer in reliance 
upon written or verbal instructions given by the 
Customer according to the pertinent provisions 
of the agreement signed by the Customer with 
the Bank acting as an “Intermediary for Order 
Transmission”  of the Intermediary Institution. 
The Customer hereby confirms that his debts 
arising out of this Credit utilized as above will be 
independent from his relations with the 
Intermediary Institution with respect to the 
trading of Capital Market Instruments and that 
the Customer will not have the right to refrain 
from repaying his Credit debts to the Bank on 
the ground of accounting or other disputes that 
may arise between the Customer and the 
Intermediary Institution for any reason 
whatsoever. Thereupon, the initial and 
repayment value dates of the Credit will be 
determined on the basis of the date of 
settlement of the underlying transactions.  
 

5. AUTHORIZATION OF BANK AND 
INTERMEDIARY INSTITUTION 
 
5.1. The Customer hereby authorizes the Bank 
and the Intermediary Institution to draw down 
the Credits from the Bank in the name and 
account of the Customer for the purpose of 
settlement of the debit balance of his current 
account held with the Bank or the Intermediary 
Institution, and to deposit such Credit amount in 
the Customer’s account held with the 
Intermediary Institution, and to pay to the Bank 
as Credit repayments the cash balance of the 
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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 

said account following completion of trading of 
Capital Market Instruments, and to deliver the 
Margin Trading Capital Market Instruments and 
other Collaterals to the Bank as a pledge in 
favor of the Bank and to receive the same back 
from the Bank, and to effect transfers between 
the relevant accounts of the Intermediary 
Institution or between the accounts of the Bank 
and the Intermediary Institution in connection 
with such transactions, and to give all and any 
instructions relating thereto, within the limit 
specified in this Agreement and subject to 
compliance with the pertinent provisions of this 
Agreement. The Bank hereby authorizes the 
Intermediary Institution to conduct all kinds of 
transactions and notifications in the name of the 
Bank as and when they are required to be 
effected by the Bank, also including the taking 
delivery of the Capital Market Instruments to be 
pledged in favor of the Bank, with respect to the 
trading of Margin Trading Capital Market 
Instruments through the Intermediary Institution 
within the frame of this Agreement.  
 

5.2. The cash proceeds of sales of Margin 
Trading Capital Market Instruments or of 
collection of profit shares, dividends, interests 
and similar other earnings of Capital Market 
Instruments, or of deposit of money in or 
transfer of money to the Customer’s current 
account or Credit Account held the Intermediary 
Institution or the Bank, in reliance upon either a 
written order or even a verbal instruction, 
without need to written order, to be given by the 
Customer to the Intermediary Institution via the 
Bank in accordance with the pertinent 
provisions of this Agreement shall be used to 
settle the outstanding Credit debts of the 
Customer owed to the Bank or to re-purchase 
Capital Market Instruments subject to the 
condition of acceptance of the trading order by 
the Bank and/or the Intermediary Institution.  
 
 

5.3. The Customer hereby accepts the execution 
of all kinds of Margin Trading of Capital Market 
Instruments covered by this Agreement by the 
Intermediary Institution in the Exchange. All 
kinds of commissions, brokerage and other fees 
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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. 
 
 
 
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 

accrued for such trades executed by the 
Intermediary Institution and all kinds of taxes, 
funds, imposts and duties levied thereon 
(hereinafter to be collectively referred to as 
“Expenses”) shall be paid by the Customer to 
the Intermediary Institution or the Bank. The 
Expenses will be calculated according to the 
pertinent provisions of the Capital Market 
Instruments Trading Services Frame Agreement 
signed by and between the Customer on one 
hand and the Bank acting as an “Intermediary 
for Order Transmission”  of the Intermediary 
Institution on the other hand. 
 

6. INTERESTS AND DEFAULT INTERESTS 
 

6.1. The Bank may apply interests of any rates 
chosen by the Bank on all kinds of Credits 
extended or to be extended by the Bank to the 
Customer and on all types of accounts opened 
in accordance with this Agreement, as well as all 
and any fees, commissions, charges and other 
expenses that may be claimed according to the 
laws and banking regulations or customs and 
usage, and may debit the same, together with 
expenditure taxes and other taxes and duties, to 
the current account of the Customer. The Bank 
will further have the right to change, reduce or 
increase the Credit interest rate or to determine 
different interest periods from time to time by 
sending a notice to the Customer in connection 
therewith. 
6.2. The Customer hereby accepts and 
acknowledges that all kinds of his present and 
future overdue debts arising out of the Credits 
and this Agreement will be subject to a default 
interest of rate equal to three times the then-
current Credit interest rate applied by the Bank. 
 

6.3. If and when the Ratio of Collateral remains 
below the rates specified in this Agreement, or 
in the case of purchase of Margin Trading 
Capital Market Instruments of an amount in 
excess of the Credit limit made available to the 
Customer by this Agreement or any 
amendments therein, and/or at any time deemed 
necessary due to economic reasons or market 
conditions, the Bank shall be authorized to 
increase the rates of Credit and default 
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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 

interests, or to apply additional interests, or to 
apply increased rates of interest, or to accrue 
such additional interests by sending a notice to 
the Customer in connection therewith. 
 

7. ACCOUNT STATEMENTS 
 

With respect to the Credit Account, at the end of 
each month, the Bank will send to the 
Customer’s mail address or fax number shown 
in the body of this Agreement an Account 
Statement showing the debits and credits to be 
made to the account and the then-available 
balance of the account, whereupon the Account 
Statement will be considered and treated as one 
of the final documents mentioned in paragraph I 
of article 68 of the Execution and Bankruptcy 
Law.  
 

8. REPAYMENT OF CREDIT 
 

The principal sum. Interests, funds, charges and 
other taxes of the Credit and the corresponding 
default interests and all kinds of other penalties 
and all other present and future debts arising 
out of this Agreement shall be repaid by the 
Customer to the Bank either in cash or by giving 
a sell order for Capital Market Instruments at the 
maturities and dates to be determined by the 
Bank. If and when the Customer falls in default, 
the Bank reserves its right to suspend the 
Credits hereunder by turning the Capital Market 
Instruments and other assets standing as 
collaterals of the Credit into cash by sending a 
notice to the Customer in connection therewith. 
 

9. ACCELERATION OF CREDIT DEBTS 
 

The Credit debts will become due and payable 
upon occurrence of the following events: 
 

a) If and when the Ratio of Collateral falls below 
the rates specified in this Agreement, or the 
Credit limit established by this Agreement and 
its amendments is exceeded; 
Thereupon, the Bank will, if it wishes so, be 
authorized to cancel and suspend the Credit. In 
this case, the Bank  sends a notice to the 
Customer and his guarantors giving them a 
period of time for repayment of debts. The 
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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 
oluşturan Sermaye Piyasası Araçları ve diğer 
varlıkları kısmen veya tamamen satarak elde 
edilen nakit ile Kredi’yi kapatma hakkına 
sahiptir. 
 
 
 
 
 

Customer hereby declares and agrees that if the 
Customer fails to repay his debts by the end of 
this period of time, his outstanding debts will be 
accelerated and become due and payable 
hereunder. (Provisions of Article 6 hereof are, 
however, reserved.)  
 

b) If and when trading of Capital Market 
Instruments in the Exchange is suspended, or 
market of them is changed;: 
 

The Credit will immediately become due and 
payable if and when trading of all or some of the 
Capital Market Instruments constituting the 
Collateral in the Exchange is suspended, or their 
market is changed by a decision  of the 
Exchange. However, the Credit may be kept in 
force through replacement of the subject Capital 
Market Instruments by other Capital Market 
Instruments upon demand of the Customer duly 
accepted by the Bank. 
 

c) Other Reasons; 
  
The Credit will automatically and immediately 
become due and payable if and when the 
Customer breaches any one of the provisions of 
this Agreement, or the Board starts in 
investigation about the Customer, or imposes a 
trading ban on the Customer, or third parties 
start attachment, insolvency, bankruptcy or 
similar other execution proceedings or obtain an 
injunction order against the Customer, or in 
similar other cases. Upon acceleration of the 
Credit as above, the Customer will be liable to 
immediately repay the Credit to the Bank, 
together with interests, funds, taxes, duties, fees 
and similar other accessory debts relating 
thereto. Should the Customer fail in repayment 
of the accelerated Credit debts, the Bank will 
have the right to sell all or some of the Capital 
Market Instruments and other assets 
constituting the Collaterals hereunder, and to 
settle the Credit debts with the cash proceeds of 
sale, by sending a notice to the Customer in 
connection therewith. 
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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 

 

10. DRAWDOWN OF CREDIT AGAINST 
COLLATERALS, AND MAINTENANCE OF  
COLLATERALS 
 
 

10.1. The Bank may make the Credit Facility 
available fully or partially against all and any 
kinds of collaterals deemed fit and acceptable 
under this Agreement. The Customer will be 
under obligation to provide the requested 
collaterals in the formats and under the 
conditions to be determined by the Bank, and 
according to limit of Credit and to the Ratio of 
Collateral to be fixed by the Bank, and within the 
period of time to be designated by the Bank, and 
if and when the Customer falls in default or in 
the case of a deficit of collaterals, the Bank will 
be entitled to change the Ratios of Collateral 
and to request additional collaterals in formats 
and under conditions to be determined by itself.  
 

10.2. The Customer may draw down the Credits 
extended by the Bank against collaterals only 
after the requested collaterals are established 
and registered and provided to the Bank in the 
formats and under the conditions deemed 
necessary, and even in the case of presence of 
other guarantees, the Bank may at all times 
request the drawdown of the Credit against a 
real property mortgage deemed fit within the 
frame of the applicable laws and regulations, 
and may make the drawdown of Credit subject 
to the registration of such mortgage. If and 
when the Customer falls in default or in the case 
of a deficit of collaterals, the Bank may request 
the Customer to replace the existing collaterals, 
or provide new or additional collaterals, or 
deposit cash funds.  
 

10.3. If and when the Credit is made available 
against delivery of Capital Market Instruments 
traded in the Exchange or in over-the-counter 
markets, the Customer shall be obliged to keep 
Collaterals equal to twice the Risk. Should the 
Ratio of Collaterals falls below this threshold at 
any time during the term of the Credit, the Bank 
will send a notice to the Customer asking the 
latter to gross up the Ratio of Collaterals to 2.00 
( two ) by providing additional Collaterals or by 
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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.  
 
 
 

selling out the Capital Market Instruments 
pledged in favor of the Bank. In the event that 
the Customer fails to gross up the Ratio of 
Collaterals to 2.00 ( two ) in one business day by 
providing additional Collaterals or by selling out 
the Capital Market Instruments pledged in favor 
of the Bank, the Bank will be entitled to sell all 
or some of the Collaterals in the business day 
immediately thereafter, and to settle the Credit 
debts owed by the Customer  to the Bank with 
the proceeds of sale, or to ensure that the Ratio 
of Collaterals is grossed up to 2.00 ( two ). 
 

10.4. The Ratio of Collaterals should in no event 
fall below 1.75 at any time during the term of the 
Credit. In the case of fall of the Ratio of 
Collaterals below 1.75 for any reason or cause 
whatsoever it is, the Bank will, without any 
notice to the Customer, have the right to 
immediately cancel and suspend the Credit by 
selling out all of the Capital Market Instruments 
and other assets constituting the Collaterals 
hereunder or to gross up the Ratio of Collaterals 
to 2.00 ( two ). In this case, the notice mentioned 
hereinabove is not required to be sent to the 
Customer, and the Credit will automatically be 
accelerated. The Customer shall himself be 
liable to trace and monitor the Ratio of 
Collaterals, and hereby authorizes the Bank in 
advance to sell out the Capital Market 
Instruments if and when the Ratio of Collaterals 
falls below 1.75.  
 

11. RIGHTS OF PLEDGE AND LIEN 
 

11.1. The Capital Market Instruments delivered 
by the Customer to the Intermediary Institution 
or the Bank as collaterals or to be delivered in 
the future as additional collaterals, or the Capital 
Market Instruments delivered by the Customer 
to the Intermediary Institution or the Bank as 
replacement of the former and/or the Capital 
Market Instruments purchased by the 
Intermediary Institution in the name and account 
of the Customer are hereby pledged in favor of 
the Bank as a security for repayment of all 
present or future debts of the Customer arising 
out of this Agreement.  
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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 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 

11.2. If and when the Customer falls in default or 
in the case of a deficit of collaterals, the 
Customer will establish a pledge in favor of the 
Bank on all kinds of present or future, overdue 
or undue debts, remittances, current accounts, 
cash funds, share certificates or other Capital 
Market Instruments and all and any negotiable 
instruments and the moneys payable over them 
at the end of maturity thereof held with local or 
foreign branches of the Intermediary Institution 
and the Bank. The Bank shall have rights of 
offset and lien on the pledged assets, rights and 
interests, and the Bank will be free to or not to 
transfer all or some of them to a blocked 
account, and in the case of a default in 
repayment of debts arising out of this 
Agreement, the Bank will be authorized to sell 
the pledged Capital Market Instruments over the 
current prices thereof in or out of the Exchange, 
and to apply the proceeds of sale thereof to the 
overdue debts of the Customer.  
 

11.3. The Customer accepts that the Capital 
Market Instruments and other assets delivered 
by himself or purchased in his account as 
Collaterals hereunder will be delivered by the 
Intermediary Institution to the Bank as a pledge 
established in favor of the Bank, and to this end, 
they will be kept in custody in accounts of the 
Bank and/or the Intermediary Institution opened 
in Settlement and Custody Bank Co., Inc., and 
that the Customer will not have the right to 
dispose of the same, including assignment and 
transfer, other than replacement by other Capital 
Market Instruments subject to acceptance by the 
Bank, until the Credit debts are fully settled.  
 

11.4. The Customer hereby authorizes the Bank 
and / or the Intermediary Institution to use the 
rights of option associated to the Capital Market 
Instruments; and to pay the price of the rights of 
option used upon a capital increase; and to pay 
the price of the share certificates not paid in full; 
and to take out insurance for protection of the 
Capital Market Instruments against losses that 
may arise out of payment below breakeven 
point; and to replace temporary share 
certificates by share certificates or share 
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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 

certificates by other share certificates or bonds 
by share certificates; and in short, to take all 
kinds of actions that may be deemed necessary 
for protection of value of the pledge; and to 
debit the costs incurred thereinfor in the 
account of the Customer; and to collect profit 
shares, dividends, interests and similar other 
distributions and revenues payable for the 
Capital Market Instruments, and briefly, to use 
all rights of the Bank and/or the Intermediary 
Institution, as the case may be, on the Capital 
Market Instruments; and to take necessary 
actions and sign necessary documents in 
connection therewith.  
 

12. TERMINATION OF THE AGREEMENT 
  
12.1 The Customer, may terminate the 
agreement at all times without any cost with 1 
(one) month prior written notice to the Bank. To 
terminate the Agreement unilaterally, the 
Customer must not have any dept due to the 
Bank.  
 
 

12.2 The Bank, may terminate the agreement 
with 2 (two) months prior written notice to the 
Customer. In case of default and/or when the 
Credit is due and payable, the Bank may 
immediately terminate the Agreement by 
informing the Customer with non compliance to 
the afore-mentioned notice period.   
 
13. TAXES AND EXPENSES 
 

All kinds of funds, stamp duties, Banking and 
Insurance Transactions Tax, Resource 
Utilization Support Fund and other taxes, duties 
and funds that are accrued or may be accrued 
on the Credit Facility and this Agreement, as 
well as all delay penalties and other penalties 
and costs relating thereto will be in the cost and 
account of the Customer. 
 

14. RECORDS AND DOCUMENTS ON 
TRANSACTIONS 
 

In all kinds of disputes that may arise between 
the Intermediary Institution or the Bank on one 
side and the Customer on the other side with 
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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 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 

regard to implementation of this Agreement 
and/or the transactions covered by this 
Agreement, the records relating to the said 
transactions as agreed upon between the 
Parties, and the Buy/Sell Orders, and documents 
with respect to accounts of the Customer held 
with the Intermediary Institution or the Bank will 
be considered and treated as definite evidences, 
without prejudice to the provisions of article 193 
/ 2 of the Turkish Civil Law Procedures Code no. 
6100. 
 

15. NOTICES AND OTHER 
CORRESPONDENCES,  FAX AGREEMENT 
 

15.1. Each of the Parties hereby designates its 
address given below as its legal domicile and 
notice address for delivery of notices and 
correspondences required hereunder and for 
implementation of this Agreement, and 
acknowledges that all notices and 
correspondences delivered at its said address 
will be deemed to have been duly served on it, 
and accepts that it is liable to inform the other 
Party via a notary public as soon as possible 
about any changes in its address. 
 

15.2. All kinds of notices, including Account 
Statements, required to be sent by the Bank or 
the Intermediary Institution to the Customer 
pursuant to the provisions of this Agreement 
may be sent to the fax number or electronic mail 
address of the Customer given herein, subject 
to an acknowledgement of receipt of the 
Customer. Thereupon, the Customer will be 
deemed to have actually received the notice as 
of the day of dispatch of facsimile message or 
electronic mail by the Bank or the Intermediary 
Institution. Notices sent via computer or fax will 
also construe as evidences, without prejudice to 
the provisions of article 193/2 of the Turkish 
Civil Law Procedures Code no. 6100. Each Party 
will immediately inform the other Party via 
notary public about any change in its fax 
number or electronic mail address provided in 
this Agreement. In case of breach of this 
provision, the Party in breach will be held liable 
for non-receipt of the notices sent to its fax 
number or electronic mail address given in this 
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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 19 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:  
 
 

Agreement.  
 

15.3. The Bank and the Intermediary Institution 
are authorized to execute the instructions and 
orders sent by the Customer by fax. The 
Customer will further deliver the original copy of 
the instruction sent by fax to the Bank or the 
Intermediary Institution by hand or by mail as 
soon as possible, by stating that it is only a 
confirmation of fax message. The Bank may 
only be held liable for the results of signature 
similarities or the transactions effected in 
reliance upon forged fax messages which 
cannot be detected by reasonable care and 
diligence, only to the extent of its faults therein.  
 

16. JURISDICTION 
 

Istanbul (Çağlayan) Courts and Execution 
Offices shall have jurisdiction in resolution of all 
kinds of disputes that may arise out of or in 
connection with this Agreement.  
 

The Customer hereby acknowledges and 
declares that he has received a copy of this 
Agreement comprising 16 articles on 19 pages, 
and has read, understood and accepted the 
whole of this Agreement, and has signed.  
 

Date: ……./……../…………. 
 

1. CUSTOMER  
 
Name & Surname / Title: 
 
T.R. Identity Number: 
 
Address: 
 
 
Telephone Number: 
 
Fax Number: 
 
E-mail Address: 
 
 
Signature/Seal:  
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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: 

 
2.  CUSTOMER 
  
Name & Surname / Title: 
 
T.R. Identity Number: 
 
Address: 
 
 
Telephone Number: 
 
Fax Number: 
 
E-mail Address: 
 
 
Signature/Seal:  
 
 
 
 
 
 
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 
____________________ Branch  
 
 
1.Authorized Signature:  
 
 
2.Authorized Signature:  
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