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A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ  

ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 
 

MÜŞTERİNİN ADI SOYADI/TİCARET UNVANI :  

MÜŞTERİ HESAP NUMARASI :  

SÖZLEŞME SIRA NO :  

 
Madde 1- Sözleşmenin Tarafları: 
Bir tarafta: Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak İstanbul adresinde bulunan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
(bundan sonra Yatırım Kuruluşu olarak anılacaktır.) ile; 
Diğer tarafta: 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………. adresinde bulunan;  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (bundan sonra 
Müşteri/Müşteriler olarak anılacaktır) arasında, müşterinin kimliğinin aslının ibraz edilmesi suretiyle aşağıdaki koşullarda bir “Kredili Menkul 
Kıymet İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi” imzalanmıştır. 
4208 Sayılı Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve 5549 No’lu Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri 
uyarınca kimlik tespiti yapılmıştır.  
 
Madde 2- Sözleşmenin Konusu: 
Borsalar ile teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının alımı için Yatırım Kuruluşu’nun kendi özkaynaklarından 
veya üçüncü kişi ve kurumlardan veya bankalardan sağlayacağı kaynaklardan Müşteri’ye münhasıran Sermaye Piyasası Mevzuatı 
çerçevesinde Borsa’da menkul kıymet alımında kullanılmak üzere kredi vermesi ve Müşteriler’in kredili menkul kıymet işlemleri ve alım-
satım yapmasına ilişkin esasların belirlenmesi ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. 
 
Madde 3- Tanımlar: 
Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu 
Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu 
Özkaynak: Müşteriler’e ait nakit veya menkul kıymetten oluşan portföyü 
Kredi hesabı: Yatırım Kuruluşu nezdinde açılan kredili menkul kıymet işlemlerine ilişkin hesabı 
Borsa: Borsa İstanbul A.Ş. ve kanun uyarınca kurulmuş ve kurulacak diğer yerli ve yabancı Menkul Kıymetler 

borsaları 
Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 
Saklama Kuruluşu: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Yurtiçi ve Yurtdışında bu işlemleri yapan kuruluşları ifade eder. 
 
Madde 4- Kredili İşlemin Kapsamı: 
Taraflar menkul kıymet itibarıyla pay senedi, hazine bonosu, tahvil (Devlet tarafından veya üçüncü kişilerce ihraç edilmiş olabilir), yatırım 
fonu katılma belgesi, TL, döviz, altın, gümüş gibi kıymetli madenler ile Yatırım Kuruluşu’nun uygun göreceği diğer varlıkların kredili menkul 
kıymet işlemleri teminatı kapsamında olduğunu; Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Altın Borsası ile yurtiçinde kurulacak borsalarla yurtdışında 
yerleşik menkul kıymet borsaları veya açılmış ve açılacak diğer pazarlarla birinci ve ikinci veya kot dışı pazarlarında kredili işlem 
yapabileceğini kabul ederler. 
 
Madde 5- Kredili İşlem Hesabının Çalışma Esasları ve Özkaynak: 
5.1. Yatırım Kuruluşu nezdinde, Kredili Menkul Kıymet işleminde bulunacak Müşteri/ler için bir “Kredi Hesabı” açılacaktır. Yatırım Kuruluşu 
müşteri lehine kredi limiti tahsis eder. Yatırım Kuruluşu krediyi kısmen veya tamamen kullandırmaya, kullanma koşullarını saptamaya ve 
değiştirmeye, dondurmaya, tahsis edilen kredi limitini azaltmaya ve dilediği anda tümünü kesmeye ve iptal etmeye yetkilidir. 
5.2. Yatırım Kuruluşu, kendi özkaynaklannı kullanmak suretiyle Müşteri/lere kredi verebilir. 
5.3. Kredili Hesabı açabilmesi için Müşteri/ler, kredili olarak satın alınacak menkul kıymetlerin en az tamamının (100% ünün) cari piyasa 
değeri kadar nakit veya menkul kıymetten oluşan özkaynağı peşin olarak Yatırım Kuruluşu’na teslim etmek zorundadır. Teminata alınan 
menkul kıymetler rehinli sayılır. 
5.4. Yatırım Kuruluşu, başlangıçta ve daha sonra gerçekleştirilecek kredili menkul kıymet işlemlerinde Müşteri/ler tarafından teslim edilen 
(ve özkaynağı oluşturan) menkul kıymetlerin cari piyasa değerinin tamamını veya bizzat kendi takdirine göre belirleyeceği oranda asgari 
özkaynak temin etmek zorundadır. 
5.5. Yatırım Kuruluşu tamamen kendi takdirine göre Müşteri/ler tarafından kredili işlem için getirilen ve bu sözleşmenin 5.3. maddesinde 
belirtilen asgari özkaynak oranını daha yukarı sınıra çekmeye yetkili olup, Müşteri/ler, Yatırım Kuruluşu’nun belirleyeceği oranda asgari 
özkaynak temin etmek zorundadır. 
5.6. Taraflar, Kurulca belirlenecek asgari özkaynak oranının kendileri için bağlayıcı olduğunu kabul ederler. Yatırım Kuruluşu Kurulca 
belirlenen asgari özkaynak oranının üzerinde bir oran belirleme yetkisine sahiptir. 
 
Madde 6- Menkul Kıymetlerin Değerleme Esasları: 
Kredi hesabında bulunan menkul kıymetlerin değerlemesi: 
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6.1. Menkul Kıymet’in alımının yapıldığı günde menkul kıymetin alış fiyatı ve komisyonları, 
6.2. Takip eden günlerde de menkul kıymetin bir önceki seans ağırlıklı ortalama fiyatı, 
6.3. Menkul kıymete ait bir önceki seansta işlemin olmaması ve/veya ağırlıklı ortalama fiyatının elde edilememesi durumunda, en son 
seansa ait en iyi alış ve en iyi satış fiyatlı emirlerin aritmetik ortalamasının değerlemede kullanılması esastır. 
Bu esas çerçevesinde belirlenen değer, Menkul Kıymetlerin “cari piyasa değeri”ni oluşturacaktır. 
6.4. Yatırım fonu katılma belgeleri gün sonunda fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatları üzerinden değerlenir. 
6.5. İşlem sıraları sürekli kapatılmış olan pay senetleri ile işlem sıralan geçici durdurulmuş olan pay senetlerinin kapalılık halinin 5 iş 
gününden fazla sürmesi ve Borsa Yönetim Kurulu tarafından kapalılık halinin devamına karar verilmesi durumunda, söz konusu pay 
senetleri teminat olma niteliklerini kaybederler ve özkaynak olarak kabul edilmezler, daha önceden özkaynak olarak alınmış olanlar ise 
özkaynak oram hesaplamalarında dikkate alınmaz. 
 
Madde 7- Özkaynağın Hesaplanması ve Korunması: 
7.1. Kredili Menkul Kıymet işlemlerinin devamı süresince özkaynak, menkul kıymetlerin (kredi kullanmak suretiyle alınan menkul kıymetler 
dahil olmak üzere) bu sözleşmenin 6. Maddesindeki esaslara göre belirlenen cari piyasa değerleri ile menkul kıymetlere ödenen kar payı ve 
benzeri gelirler toplamından verilen kredi tutarının ve kredi faizlerinin düşülmesi suretiyle hesaplanır. 
7.2. Müşteri/ler Kredili Menkul Kıymet işleminin devamı esnasında satın alınan menkul kıymetlerin (menkul kıymet portföyünün) en az cari 
piyasa değerinin tamamı (%100’ü) kadar özkaynak bulundurmak zorundadır. Yatırım Kuruluşu, Müşteri/lerin mali yapısına ve kredi ile satın 
alınan menkul kıymetlerin risk düzeyine göre daha yüksek bir özkaynak oranı belirleyebilir. Müşteri/ler özkaynak oranının % 100 den daha 
aşağı bir orana düşmesi halinde otomatik olarak Yatırım Kuruluşu’na satış emri vermiş sayılacağını ve Yatırım Kuruluşu’nun portföyü re’sen 
satmaya yetkili olacağını beyan ve kabul eder. 
 
Madde 8- Özkaynağın Tamamlanması: 
8.1. Yatırım Kuruluşu, Müşteri/lerin Kredi Hesabındaki özkaynak tutarını her işgünü itibariyle hesaplayacaktır. 
8.2. Müşteri/ler, Kredi Hesabı özkaynak oranı, menkul kıymetlerin cari piyasa değerindeki değişmeler sonucunda özkaynak koruma oranı % 
35’in altına düştüğü takdirde; Yatırım Kuruluşu, eksikliğin tespit edildiği gün itibariyle bu oranın nakit ve/veya menkul olarak 
tamamlanmasını isteyebilir. Yatırım Kuruluşu, bu isteğini Müşteri/ler’e yazılı olarak noter kanalı, iadeli taahhütlü mektup, telgraf ile 
sözleşmenin 1. Maddesinde belirtilen adrese veya en seri iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri veya telefonsuz yüz 
yüze-sözlü) ulaşarak özkaynak tamamlama bildiriminde bulunma ve teyit alma hak ve yetkisine sahiptir. Yatırım Kuruluşu özkaynak koruma 
oranı % 35’in altına düştüğü takdirde tebliğ hükümleri dahilinde otomatik olarak satış yapma hakkına sahiptir. 
İşbu oranın SPK tebliği ile değiştirilmesi durumunda Yatırım Kuruluşu yeni oranı kullanma hakkına sahiptir. 
Müşteri/ler, Yatırım Kuruluşu’nun bu bildirimi yaptığını beyan etmesi halinde kendisine ulaşmış olduğunu ve bu olayda Yatırım 
Kuruluşu’nun beyanının kendisini bağlayacağını kabul eder. Müşteri/lerin, sözlü bildirimlerde seans saati sonuna kadar bizzat veya vekilinin 
cevabı teyit etmesi gerekecektir. Bu durumda Müşteri/ler, Yatırım Kuruluşu’nun belirlediği oranda özkaynak temin etmeye, özkaynağı 
Yatırım Kuruluşu’nun istediği orana çıkarmaya veya tamamlamaya mecburdur. 
8.3. Kredi teminatının sürdürülmesi ve korunması: 
Menkul kıymetler ile bunların kar payı, faiz ve benzeri gelirler toplamının (teminat), kredi anapara ve faizi toplamına (risk) bölünmesi 
sonucu bulunan oran “marj” olarak adlandırılmaktadır. Marjın hesaplanmasında, gün sonu fiyatları esas alınır. Başlangıçta 2 olan marjın, 
kredinin işleyişi sırasında 0,35’in altına düşmesi halinde A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşteriye bildirimde bulunarak, 1 iş günü 
içinde marjın 0,50’ye çıkarılması için ek teminat getirmesini ister. Ek teminat tamamlanıncaya kadar Müşteri yeni alım emri veremeyecek ve 
virman talebinde bulunamayacaktır. 
Marjın 0,35’in altına düşmesi durumunda A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşteriye herhangi bir bildirimde bulunmaksızın menkul 
kıymetleri kısmen veya tamamen satarak, satış bedelini faiz ve/veya anapara borcuna mahsup eder. 
8.4. Yatırım Kuruluşu, özkaynağın tamamlanmasına ilişkin isteğini Müşteri/lere bildirdikten sonra Müşteri/ler seans sonuna kadar gün içinde 
özkaynağı tamamlamak zorundadır. 
Aksi halde Yatırım Kuruluşu Menkul Kıymetleri satarak (nakde çevirerek) kredi hesabını kapatma yetkisine sahip olur. Yatırım Kuruluşu bu 
yetkisini kullanıp kullanmama konusunda tam bir serbestliğe ve takdir hakkına sahiptir. 
Müşteri özkaynak açığının kapanmasını teminen hesapları arasında Yatırım Kuruluşu tarafından borç ve alacağın mahsubuna yönelik 
virmanlar olacağını peşinen kabul eder 
 
Madde 9- Kredili İşlem Hesabından Para Çekilmesi: 
Müşteri/ler, Yatırım Kuruluşu’nun izin ve onayı olmaksızın hiçbir şekilde ve suretle kredi hesabından para çekemez. Yatırım Kuruluşu kendi 
takdirine göre Müşteri/ler hesabındaki özkaynak oranının belirlenen oran üzerine çıkması halinde kredi hesabından özkaynak fazlasının 
nakil olarak çekilmesine izin verebilir. 
Müşterinin kredi hesabından para çekebilmesi için iki iş günü öncesinde serbest hesabında bulunan teminat fazlası kıymetlerini nakit 
çekeceğini beyan ederek satışını yapması ve valör günü kalan teminatlarının kredi borcunu karşılaması gerekir. 
 
Madde 10- Bilgi Verme Esasları: 
10.1. Taraflar, bu sözleşme ile ilgili olarak birbirlerine yazılı olarak noterlik kanalı, iadeli taahhütlü mektup, telgraf ile sözleşmenin 1. 
maddesinde belirtilen adreslerine veya faks, telefon veya telefonsuz (yüz yüze-sözlü) olarak bildirimde bulunabilirler. 
10.2. Adres değişikliği yazılı olarak bildirilinceye kadar eski adrese yapılan bildirim geçerlidir. 
10.3. Yatırım Kuruluşu her ay sonu itibarıyla oluşacak hesap ekstresini Müşteri/lere Kurul’un tespit ettiği ve edeceği usullere uygun olarak 
gönderir.  
 
Madde 11- Yatırım Kuruluşu’na Ödenecek Masraf ve Komisyon ile Bunların Ödenme Esasları: 
11.1. Bu sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin direkt ve dolaylı her türlü sonucuna ait masraflar, vergi, resim ve harçlar ile sair her 
türlü giderler Müşteri/ler tarafından ödenecektir. Yatırım Kuruluşu bu giderleri Müşteri/lerin kredi hesabına yansıtmaya ve kredi 
hesabından tahsil etmeye yetkilidir. 
11.2. Müşteri/ler Kredi Hesabı nedeniyle kullanmış olduğu paranın maliyetini de bizzat üstlenerek ödeme yükümlülüğünün kendisine ait 
olduğunu kabul eder. 
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11.3. Müşteri/ler kredili işlemlerle yapacağı alım satım konusunda Yatırım Kuruluşu’na bir aracılık ücreti ödeyecek olup bu ücretin tutarı ve 
ödeme şekli taraflar arasında akdedilecek Menkul Kıymet Alım Satım Çerçeve sözleşmesinde düzenlenmiştir. 
11.4. Yatırım Kuruluşu, Müşteri/lerin bu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını (komisyon masrafı, vergi gibi ödemelerin tümünü) günlük 
olarak her akşam itibariyle Müşteri/ler cari hesabına borç veya alacak olarak kaydedebilecektir. 
11.5. Yatırım Kuruluşu, Müşteri/lerden olan alacaklarını, 3 aylık, haftalık veya günlük talep ve tahsil etme hakkına sahiptir. Yatırım Kuruluşu, 
Müşteri/lerden alacağını bizzat Kredi Hesabından (gerekirse kredi hesabını tasfiye ederek) tahsil etme yetkisine sahiptir. 
 
Madde 12- Yatırım Kuruluşu’nun Müşteri Hesabına Banka’dan Kredi Alma Yetkisine İlişkin Esaslar: 
12.1. Müşteri/ler Yatırım Kuruluşu’nun kendi özkaynaklarından kredi tahsis etme veya üçüncü kişi ve kurumlar veya bankalardan 
Müşteri/ler namına ve hesabına dilediği şartlarda ve dilediği şekilde kredi alma yetkisine sahip olduğunu beyan ve kabul eder. 
12.2. Yatırım Kuruluşu, Müşteri/lere kullandırılacak kredi temini ile ilgili olarak Müşteri/ler nam ve hesabına üçüncü kişi ve kurumlara veya 
bankalar ile gerekli görüşmelerde bulunma, kredi izin ve ödeme şartlarını serbestçe belirleme kredi sözleşmesi akdetme hak ve yetkisine 
sahiptir. 
12.3. Menkul kıymetler Yatırım Kuruluşu adına ve Müşteri/ler itibarıyla yada menkul kıymetlerin banka kredisi alınması nedeniyle bankaya 
teminat verilmesi durumunda ilgili Banka adına saklanır. 
 
Madde 13- Müşterinin Yatırım Kuruluşu Vasıtasıyla Kullandığı Kredinin Anapara ve Faiz Ödemelerinden Doğan Sorumluluğuna Dair 
Esaslar: 
13.1. Yatırım Kuruluşu re’sen (kendisinin) göreceği lüzum üzerine ve herhangi bir neden göstermeksizin noterlik kanalı, iadeli taahhütlü 
mektup, telgraf ile sözleşmenin 1. Maddesinde belirtilen adrese veya faks, telefon veya telefonsuz (yüz yüze-sözlü) herhangi bir süre 
bildirmeksizin alacağının derhal ifa ve icrasını isteyebilir. 
Müşteri/ler, ihbarın alındığı tarih itibariyle mütemerrid olurlar. Yatırım Kuruluşu aynı şekilde sözleşmenin feshini de bildirebilir. Müşteri/ler 
ihbarı aldığı tarihte Yatırım Kuruluşu’nun isteğini yerine getirmek zorundadırlar. 
13.2. Müşteri/ler, kullanmış olduğu krediye ilişkin, faiz, anapara, cezai şart, tazminat, hukuki yaptırımlar gibi mali, idari, hukuki her türlü 
yaptırımın ve maliyetinin direkt ve dolaylı sorumluluğunun kendisine ait olduğunu beyan, kabul eder. 
13.3. Yatırım Kuruluşu, tek taraflı bir kararla Müşteri/lerin kullandığı kredi limitini azaltmaya veya yükseltmeye tek ve tam yetkili olup, 
Müşteri/ler Yatırım Kuruluşu’nun bu yöndeki işlemlerine hiçbir şekil ve nedenle itiraz edemez. 
 
Madde 14- Kredi Hesabındaki Menkul Kıymetlerin Ödünç veya Teminat Verilmesi: 
14.1. Müşteri/ler kredili olarak satın almış bulunduğu menkul kıymetlerin Yatırım Kuruluşu tarafından üçüncü kişi ve kurumlara veya 
bankalara Müşteri nam veya hesabına olmak üzere teminat verilebileceğini ve rehnedilebileceğini Yatırım Kuruluşu’nun kredili olarak 
müşteri adına satın almış olduğu menkul kıymetleri dileği şartlarla, dilediği şekilde, üçüncü kişi ve kurumlara veya bankalara MÜŞTERİ nam 
ve hesabına teminat verebileceğim veya rehnedebileceğini beyan, kabul eder.  
14.2. Müşteri /ler Yatırım Kuruluşu’nun kendi özkaynağından sağladığı kredi ile satın aldığı menkul kıymetlerin Yatırım Kuruluşu’na veya 
Yatırım Kuruluşu'nun kendi olanağı ile sağladığı kredinin teminat olarak üçüncü kişi ve kurumlara veya bankalara teminat olarak 
verilebileceğini Yatırım Kuruluşu’nun tek taraflı bir beyan ile menkul kıymetleri teminat olarak tutma hakkına sahip olacağını, keza Yatırım 
Kuruluşu’nun herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir izin almadan menkul kıymetleri üçüncü kişi ve kurumlara veya bankalara 
teslim edebileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. MKK tarafından müşteri hesaplarına üçüncü kişiler lehine haciz konması durumunda 
öncelikle müşterinin kredi hesabını kapatacak şekilde teminata alınan kıymetlerin Yatırım Kuruluşu tarafından satılmasını kabul ve taahhüt 
eder. 
 
Madde 15- Kredi: 
15.1. Müşteri/ler tarafından kullanılacak kredi tutarı (limit)………………………………… (……………………………………………………………………………TL)‘dir. 
Yatırım Kuruluşu bu kredi tutarını kısmen veya tamamen kullandırmakta tam ve tek yetkilidir. 
15.2. Müşteri/ler tarafından kullandırılan kredinin süresi ……………………………………..’dır. 
15.3. Müşteri/lerin kullandığı krediye günlük %........(yüzde……………………………….), aylık %............(yüzde…………………………………..) veya yıllık 
%............(yüzde…………………………………………) oranında net faiz uygulanabileceği gibi. Müşteri ile kararlaştırılan ve aşağıda koşulları belirtilen 
günlük değişken faiz oranı da uygulanabilecektir. Faiz oranı …………………………….. dır. Müşteri/lere hangi faiz oranı uygulanırsa uygulansın 
BSMV ve sair vergi mükellefiyetleri ayrıca Müşteri/ler tarafından ödenecektir. 
15.4. Müşteri/lerin temerrüdü halinde kredi bakiyesi dışındaki bakiyeye Müşteri/ler temerrüt faizi olarak 20. maddede belirtilen 
Takasbank’ın uyguladığı temerrüt faizi oranından az olmamak üzere, günlük BİST Repo Ters Repo Piyasası faiz oranı ortalamasının 
MAKSİMUM 6 katı şeklinde hesaplanacak temerrüt faizi ödeyeceklerdir. BSMV ve sair vergi mükellefiyetleri ayrıca Müşteri/ler tarafından 
ödenecektir. Yatırım Kuruluşu söz konusu faiz/faizleri gün sonu itibarı ile anapara ile birlikte ve/veya gecikme faizi uygulamak suretiyle talep 
edebilecektir 
15.5. Bu 15.4 Maddesi uyarınca bulunacak anaparaya, 15.3 maddesinde belirtilen oran çerçevesinde beher gün için tekrar faiz yürütüleceği 
ve bu işleme kredinin kapatılacağı tarihe kadar devam edebileceği Müşteri/ler tarafından beyan ve kabul edilmiştir. 
15.6. Yatırım Kuruluşu Müşteri/lerin kullanmış olduğu kredinin günlük, haftalık, aylık ve üçer aylık yahut yıllık bir periyod için ödenmesini 
talep edebilir. 
15.7. Mali piyasadaki değişikliğe bağlı olarak Yatırım Kuruluşu kullanılan kredinin tutarını ve faizini tek taraflı olarak dilediği şekil ve şartlarda 
belirleme hak ve yetkisine sahiptir. Müşteri/ler, Yatırım Kuruluşu’nun belirlediği şartları kabul etmezse, bu sözleşmeden doğan tüm 
borçlarını ödeyerek ve kredi işlemini sona erdirerek bu sözleşmeyi fesh edebilir. 
15.8. Kredi borcu bu sözleşmenin çeşitli fıkralarında yer alan hükümler saklı kalmak üzere aşağıda belirtilen hallerin vukuunda muaccel hale 
gelmiş olur. 
Yatırım Kuruluşu tarafından yapılan özkaynak tamamlama çağrısına rağmen Yatırım Kuruluşu’nun belirlediği süre içinde Müşteri/lerin bu 
edimini ifa etmemesi, 
• Sözleşmede belirtilen kredi süresinin sona ermesi veya kredi ilişkisinin kesilmesi (kredi ilişkisi devam ediyorsa), 
• Kredili işlem yapılan menkul kıymetlerin ilgili listeden çıkarılması (Listeden çıkarılan menkul kıymet için açılmış olan kredi Müşteri/lerin 
talebi ve Yatırım Kuruluşu’nun kabulü yanında listede yer alan başka bir menkul kıymet ile değiştirilmek şartı ile devam edebilir), 
• Müşteri/ler bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getiremez ise, 
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• Yatırım Kuruluşu tarafından kredinin kat edilmesi halinde, 
• Diğer Sebepler: Müşteri tarafından bu sözleşme hükümlerinden herhangi birine uyulmadığı takdirde veyi* üçüncü şahıslar tarafından 
müşteri hakkında haciz, iflas, veya sair yoldan icra takibine başvurulması, ihtiyati haciz kararı alınması veya sair benzeri hallerde bakiye kredi 
borcu muaccel hale gelir. 
15.9. Yatırım Kuruluşu, dilediği takdirde, Müşteri/lere bir ihtarname göndererek, borçlu ve kefillere borcun ödenmesi için en az 3 iş günlük 
bir süre tanımak suretiyle, krediyi kat etme hakkına haizdir. Müşteri bu süre içerisinde borcun ödenmemesi halinde kredinin muaccel hale 
geleceğini beyan, kabul ve taahhüt eder 
 
Madde 16- Menkul Kıymetlerden Doğan Haklar: 
16.1. Müşteri/ler, Yatırım Kuruluşu’yla akdedeceği Menkul Kıymet Alım Satım Çerçeve Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde bizzat veya kendi 
belirleyeceği kişiler aracılığı ile menkul kıymet alım satımı gerçekleştirecektir. 
16.2. Müşteri/ler, yetkili temsilcisinin veya vekilinin kredi tutarının, faizinin ve ödeme şeklinin tayin ve tespitinde yetkili olduğunu bu amaçla 
gerekli sözleşmeleri imzalayıp, gerekli göreceği teminatları verebileceğini kabul eder 
16.3. Müşteri/lerin kredili olarak satın aldığı, özkaynak olarak yatırdığı menkul kıymetlerden doğan temettü gelirleri, oy hakkı, bedelsiz pay 
senedi alma hakkı, yeni pay alma hakkı Müşteri/lere ait olacaktır. Bu değerlerin (temettü, oy hakkı, bedelli, bedelsiz pay senedi alma hakkı ) 
Müşteri/ler adına kullanımı taraflar arasında akdedilecek Menkul Kıymet Alım Satım Çerçeve Sözleşmesinde düzenlenmiştir. 
16.4. Müşteri/ler menkul kıymet alım ve satım emirlerini bizzat veya vekil ya da yetkili temsilcisi aracılığı ile yazılı veya sözlü seanslardan 
önce ya da seanslar esnasında bildirebilir. Taraflar bu hususların ayrıntılı olarak düzenlendiği bir sözleşme akdetmiş iseler; bu hususlarda 
akdedilen sözleşme hükümleri uygulanır. 
 
Madde 17- Yatırım Kuruluşu’nun Rehin ve Hapis Hakkı: 
17.1. Yatırım Kuruluşu, Müşteri/ler tarafından kendisine teslim edilmiş menkul kıymet ve nakitlerle kredili olarak Müşteri/ler tarafından 
satın alınmış menkul kıymetler üzerinde rehin hakkına sahiptir ve bunlar üzerinde Medeni Kanunun 864. maddesine istinaden hapis hakkını 
kullanabilir 
17.2. Müşteri/ler bu sözleşmeden veya bu sözleşme dışında herhangi bir nedenden dolayı doğmuş veya doğabilecek borçlarının güvencesi 
olarak kendisine ait menkul kıymetlerin Yatırım Kuruluşu’na teminat olarak teslim edildiğini. Yatırım Kuruluşu’nun menkul kıymetler 
üzerinde rehin ve hapis hakkının bulunduğunu, Yatırım Kuruluşu’nun alacaklarını tahsil edebilmek için nezdinde bulunan menkul kıymetleri 
bu sözleşme hükümleri çerçevesinde satarak satış bedelinde takas ve mahsup yetkisi ile her türlü hak ve yetkiye sahip olduğunu beyan, 
kabul ve taahhüt eder. 
 
Madde 18- Müteselsil Kefalet: 
18.1. Bu sözleşmeye dayanılarak açılan bütün hesaplar ve sözleşme Yatırım Kuruluşu’nca kredili firma namına açıklama ve kullandırmakla 
beraber, söz konusu hesap ve kredilerin içeriğinden ve kapsadığı şart ve taahhütlerin gereklerinden, bu sözleşme sonunda imzası bulunan 
bizler müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla aynı zamanda ve ayrı ayrı da sorumluyuz. 
18.2. Kefaletimizin; açılan kredinin anaparasından başka, ayrıca bunun işbu sözleşmede yer aldığı şekilde hesaplanacak faizlerini, 
komisyonlarını, gider vergilerini ve her türlü masraflarını, vekalet ücretlerini, temerrüt faizlerini de kapsadığını ve bunlara borçlu ile ve 
mevcut diğer kefillerle birlikte, müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla, kefil olduğumuzu, hatta bu sözleşme hükümlerinin 
ifası ve bundan diğer taahhüt ve borçların yerine getirilmesi ve ödenmesi için borçlu gibi bir diğerimizin borcuna müşterek borçlu ve 
müşterek müteselsil kefil sıfatıyla kefil ve sorumluyuz. 
18.3. Bu sözleşme ve sözleşmelerde müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile imzamız bulunan biz kefillerin mükellefiyetlerinin diğer 
müşterek borçlu ve müteselsil kefillerden bağımsız olduğunu, Borçlar Kanunu’nun 488’nci maddesinde yer alan birlikte kefalet 
hükümlerinin tarafımıza uygulanmasının bahis konusu olmadığını ve bu haklardan peşinen feragat ettiğimizi, içimizden herhangi birinin 
kefaletten kurtulmayı istemesi ve talebin Yatırım Kuruluşu tarafından kabul edilmesi halinde, bu hususun diğer müşterek borçlu ve 
müteselsil kefillere Yatırım Kuruluşu tarafından bildirilmesine gerek olmadığını beyan ve taahhüt ederiz. Kefiller birden fazla olduğu 
takdirde, birinin ölümü halinde diğer kefillerin sorumluluğunun borcun tamamı için devam ettiğini beyan, kabul ederiz. 
18.4. Borçlar Kanunu’nun 490’ncı Maddesi ile tanınan haklardan feragat etmeyi ve Yatırım Kuruluşu’nun alacağı için işlemiş ve işleyecek 
faizlerin tamamından sorumlu olacağımızı, Borçlar Kanunu’nun 493 ve 494’üncü Maddeleri ile tanınmış olan ve kefaletten kurtulma imkanı 
veren haklardan feragat ettiğimizi ve bu maddelere dayanarak Yatırım Kuruluşu’na karşı hiçbir iddia ve istekte bulunmayacağımızı beyan ve 
kabul ederiz. 
18.5. Yatırım Kuruluşu’nun Borçlar Kanunu’nun 502’inci Maddesi hükmü gereğince borçlu (kredili müşteri) ve içimizden herhangi birinin 
iflasını öğrenmesi halinde keyfiyetten bizleri haberdar etmesine gerek olmadığını ve bu kanuni hakkımızdan feragat ettiğimizi bildiririz. 
Kredi borçlularının iflası veya ölümü sonucunda mirasının iflas hükümlerine göre tasfiyesi halinde, teşekkül edecek iflas masasına, 
konkordato talebinde konkordato komiserine, tasfiye memurları olması halinde bu memurlara, müteselsil kefil ve müşterek müteselsil 
borçlu olmamız sebebiyle doğmuş ve doğacak haklarımızın kaydını yapınmayı taahhüt ederiz. Yatırım Kuruluşu’nun bu konuda yetkisi 
olmakla beraber, hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan ederiz. 
18.6. İcra ve İflas Kanunu’nun 295’inci Maddesindeki hakkımızdan feragat ettiğimizi ve Yatırım Kuruluşu’nun borçlu (kredi müşterisi) ile ilgili 
konkordatoya muvafakati halinde tarafımıza herhangi bir ihbarda bulunmadan da kefalet sorumluluğumuzun aynen devam edeceğini kabul 
ve beyan ederiz. 
18.7. Borcun teminatı olarak rehin temin edilmiş olsa dahi Yatırım Kuruluşu bu sözleşmeye dayanarak kefillere doğrudan doğruya müracaat 
edilebileceğini, Yatırım Kuruluşu’nun rehinleri haricen dilediği şekilde satmaya hakkı bulunduğunu, satış olduğu takdirde borçtan dilediği 
şekilde mahsup edebileceğini, bu yüzden durumumuzun ağırlaştığını ileri sürerek. Yatırım Kuruluşu’na karşı herhangi bir hak, istek ve 
iddiamızın olmayacağını. Yatırım Kuruluşu’nun borcu taksitlendirmesi, teminatları tamamen veya kısmen geri vermesi, fesih etmesi, ibra 
etmesi, veya borç hakkından vaz geçmesi, diğer kefilleri veya mirasçılarım ibra etmesi hallerinde dahi, Borçlar Kanunu’nun 500. Maddesi 
gereğince biz kefillere karşı sorumlu olmayacağınızı, borcumuzun ve kefaletimizin aynen devam edeceğini, müşterek borçlu müteselsil kefil 
sıfatıyla beyan, kabul ve taahhüt ederiz. 
18.8. Menkul ve gayrimenkul mallarımızı Yatırım Kuruluşu’na rehin (ipotek) verdiğimiz hallerde bu rehnin kefaletlerimizin teminatı değil, 
kredinin teminatı olduğunu ve hakkımızda hem rehinin paraya çevrilmesi ve hem de haciz yoluyla takip yapmak hakkınızın bulunduğunu ve 
bu sözleşmenin bundan böyle açılacak bütün kredi hesapları kapsadığı gibi daha önce Yatırım Kuruluşu’nun ve diğer şubelerince açılmış ve 
açılacak her çeşit kredi ve borçlu hesaplardan ve ayrıca bilcümle yatırım işlem ve tasarruflarından, asalet ve kefalet ve Yatırım Kuruluşu’na 
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tevdi edilmiş ve edilecek tüm senetlerdeki sorumluluklardan doğmuş ve doğacak tüm borçlardan müteselsil kefil sıfatı ile sorumlu 
olduğumuzu beyan, kabul ve taahhüt ederiz.  
 
Madde 19- Ek Teminat: 
19.1. Yatırım Kuruluşu, gerek kendi özkaynaklarından gerekse üçüncü kişi ve kurumlardan veya bankalardan sağladığı kredi ile ilgili olarak 
ipotek, rehin, kefalet gibi tamamen kendi takdirine göre belirleyeceği tür ve tutarda ek teminat verilmesini istemesi halinde Müşteri/ler 
Yatırım Kuruluşu'nun istediği ek teminatı vermekle yükümlüdür. 
19.2. Müşteri/ler, Yatırım Kuruluşu’nun bu sözleşmenin imzalanmasından önce veya bu sözleşme gereğince herhangi bir aşamada ek 
teminat talep edebileceğini, almış olduğu teminatın yükseltilmesini, naklini veya değiştirilmesini isteme hak veya yetkisinin bulunduğunu 
beyan kabul ve taahhüt eder. 
 
Madde 20- Temerrüt: 
Müşteri/ler bu sözleşmenin uygulanması esnasında gerek dönem içinde gerekse dönem sonunda faiz, anapara dönemlerinde kredi limitinin 
aşılması başta olmak üzere herhangi bir nedenle temerrüde düştüğünde bu sözleşmeden doğmuş ve doğabilecek tüm borçlarının muaccel 
hale geleceğini ve bakiyenin iş bu sözleşmenin 15.4 Maddesinde belirtilen Takasbank’ın uyguladığı temerrüt faizi oranından az olmamak 
üzere, günlük BİST Repo Ters Repo Piyasası faiz oranı ortalamasının 6 katı şeklinde hesaplanacak temerrüt faizi uygulanacağını beyan, kabul 
ve taahhüt eder. 
 
Madde 21- Borç ve Alacağın İzlenmesi: 
21.1. Yatırım Kuruluşu, bu sözleşme/ler ile ilgili olarak Müşteri/lere alacağını ve Müşteri/lere olan borçlarını Müşteri/ler adına açacağı bir 
hesapta takip edecek olup, taraflar bu hesabın aynı zamanda cari hesabı da oluşturacağını kabul ve taahhüt ederler. 
21.2. Akdedilmiş bulunan sözleşme uyarınca taraflar arasında oluşacak hak ve alacak Yatırım Kuruluşu’nun kredi hesabına ödenecektir. 
Yatırım Kuruluşu oluşacak hak ve alacaklarını Müşteri/lerin hesabına borç olarak yazmasıyla alacaklı hale gelir. 
21.3. Yatırım Kuruluşu, Müşteri/lerden olan hak ve alacaklarını günlük olarak cari hesaba geçecektir. 
21.4. Yatırım Kuruluşu sözleşmede yer alan ve bu sözleşmeden doğan her türlü hak ve alacaklarını serbestçe cari hesabına uygulama hak ve 
yetkisine sahiptir. 
21.5. Yatırım Kuruluşu, cari hesap işlemine rağmen dilediği tarihte cari hesap işlemini durdurarak cari hesapta yer alan alacağım faiz ve cezai 
akçe ile birlikte talep ve tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir. 
21.6. Yatırım Kuruluşu, gerek bu sözleşmeden, gerekse herhangi bir nedenden doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacaklarını muaccel 
olsun veya olmasın Müşteri/lere olan borçlarım bu cari hesapta veya Müşteri/lerin diğer cari hesaplarıyla takas ve mahsup edebilir. Bunu 
cari hesapla birleştirebilir. Diğer cari hesaplarla takas mahsup ve birleştirme yapabilir. Ayrıca grup bankalarındaki hesaplarından alacağını 
otomatik olarak tahsil edebilir. 
21.7. Müşteri/ler, Yatırım Kuruluşu’nun sözleşme dışında bir nedenden veya bir olaydan doğmuş veya doğabilecek hak ve alacaklarının 
olabileceğini ve Yatırım Kuruluşu’nun hak ve alacaklarını serbestçe takip ve tahsil edebileceğini kabul eder. 
21.8. Taraflar arasında uygulanmakta bulunan cari hesap işlemi bu sözleşmenin feshine kadar geçerli olacaktır. Ancak Yatırım Kuruluşu 
dilediği takdirde hiçbir neden göstermeksizin cari hesap işlemini fesh ederek alacağını icra yoluyla takip hakkına haizdir. 
21.9. Bu sözleşmenin 21. Maddesi hükümlerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 89-101 aralığındaki Maddelerinde düzenlenen cari hesap 
sistemini belirlemesi nedeniyle, cari hesap sözleşmesi niteliğinde kabul edileceği ve uygulanacağı taraflarca kabul ve taahhüt edilmiştir. 
 
Madde 22- Sözleşmenin Süresi ve Feshi: 
22.1. Bu sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. Müşteri/ler 15 (onbeş) gün önceden feshi ihbarda bulunmak kaydıyla sözleşmeyi 
feshedebilir. Müşteri/lerin söz konusu fesh imkanını kullanabilmesi Yatırım Kuruluşu’nun her türlü hak ve alacaklarını tahsil ve Müşteri/lerin 
bütün borçlarını tediye ve ifa etmesi kaydı ile mümkündür. 
22.2. Bu sözleşme kredili işleme konu olan menkul kıymetlerin müşteri/ler emriyle veya Yatırım Kuruluşu’nca re’sen satılması elde edilen 
gelir ile kredinin bu sözleşmeden doğan tüm borçlarının tamamen ödenmesi halinde sona erer. 
22.3. Bu sözleşme, kredinin bu sözleşmeden doğan her türlü borcun Müşteri/ler tarafından nakden ödenmesi halinde sona erer. 
23.4. Yatırım Kuruluşu, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın dilediği tarihte tek taraflı olarak bu 
sözleşmeyi feshedebilir. 
 
Madde 23- Sözleşmenin Tadili: 
Yatırım Kuruluşu, bu sözleşmedeki tüm hükümleri (kısmen veya tamamen) dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme hakkına sahiptir. 
Yatırım Kuruluşu bu değişiklikleri Müşteri/lere noterlik kanalıyla, iadeli taahhütlü mektup, telgraf ile sözleşmenin 1. Maddesinde belirtilen 
adrese veya faks, telefon veya telefonsuz(yüz yüze-sözlü) bildirecektir. 
 
Madde 24- Müşterek Hesaplar: 
İşbu sözleşme birden fazla Müşteri/ler tarafından imzalandığı takdirde (mesela 2, 3 veya 4 vs.) tüm Müşteri/ler; bütün hükümlerden 
müşterek ve müteselsil sorumlu ve yükümlüdürler. Müşteri/ler başkaca herhangi bir talimata gerek olmadan birinin ve/veya birkaçının, 
hepsi adına taahhütname hükümlerini her yönden münferiden ve tam olarak uygulamaya yetkili bulunduğunu; bu şekilde yapılan tüm 
işlemlerden ve sonuçlardan dolayı her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
 
Madde 25- Menkul Kıymetlerin Saklanması: 
Kredili olarak alınan veya özkaynak olarak yatırılan menkul kıymetler Müşteri/ler adına müşteri bazında saklama esasına göre, menkul 
kıymetlerin kredi için teminata verilmesi halinde ilgili Yatırım Kuruluşu’nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’de saklanır. 
 
Madde 26- Yatırım Kuruluşu’nun Defter Kayıtlarının Delil Gücü: 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yatırım Kuruluşu’nun telefon, faks, elektronik 
ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den emir aldığı 
durumlarda, Yatırım Kuruluşu’nun defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, faks, elektronik 
ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Yatırım Kuruluşu ile Müşteri 
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arasındaki ilişkilerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 287. maddesine göre Müşteri mutabakatı ilkesi çerçevesinde münhasıran 
delil teşkil eder. Bilgisayar kayıtları ancak takdiri delildir. 
 
Madde 27- Uygulanacak Hükümler: 
Bu sözleşme taraflar arasında akdedilmiş olan Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satımına İlişkin Aracılık Sözleşmesinin doğal parçasıdır. 
Taraflar arasında yapılacak tüm işlemlerde ve uygulamadan doğabilecek uyuşmazlıklarda öncelikle bu sözleşme, bu sözleşmelerde hüküm 
bulunmaması halinde ise Sermaye Piyasası Kanunu veya bunun yerine geçecek kanunlar, diğer ilgili Kanun hükümleri ile ilgili Kanunları 
düzenleyen ve resmi mercilerce çıkarılmış veya çıkarılacak tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve sair yasal düzenlemeler ve Menkul Kıymet 
Borsaları ile ülkemiz sermaye piyasasında genel kabul görmüş uygulamaların esas olacağını taraflar kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve 
Yatırım Kuruluşu 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu veya bu Kanunun yerine geçecek Kanunlar ile bu konuya düzenleyen diğer mevzuat 
hükümlerine, bu yasa ile ilgili olarak çıkanları her türlü tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve sair yasal düzenlemelerin hükümlerine yürürlük 
tarihinden itibaren uygun hareket edeceklerini taahhüt ederler. Bu sözleşme gereğince gerçekleşecek işlemler ile ilgili komisyon, vergi, 
resim, harç ve fon gibi yasal yükümlülükler ve SPK, BİST ve Takasbank mevzuat ve uygulamalarıyla bu sözleşmeden kaynaklanmış olup 
Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye yapılmış olan her türlü tebligat, bildirim ve gönderiye ilişkin PTT, Özel Kurye ve sair her türlü dağıtım 
kurumlan ile Noterlik masraf, harç ve giderlerinin tümü Müşteri borcuna işlenir. Müşterinin kendi kusurundan kaynaklanan ve bu kusura 
istinaden SPK ve benzeri resmi Kurumlarca tahakkuk ettirilecek olan cezalar Müşterinin borcuna işlenir. Müşteri, hesabına işlenecek borç ve 
alacak kalemlerinin valör tarihleri konusunda Yatırım Kuruluşu’nun cari uygulamasını kabul eder. 
 
Madde 28- Yürürlüğe Giriş: 
Bu sözleşme akdedildiği tarihte yürürlüğe girer. 
 
Madde 29- Uyuşmazlıkların Çözümü: 
İşbu sözleşmede yer alan hükümlerin yorum ve uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde taraflar İstanbul Mahkemeleri ve İcra 
Müdürlüklerinin yetkili olduğunu beyan ve kabul ederler. 
 
Madde 30- Düzenleme Tarihi ve İmzalar: 
Müşteri/Müşteriler, bu madde ile birlikte 30 Maddeden ibaret işbu Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Sözleşmesi’ni teslim alarak bütün 
maddelerini tek tek okuduklarını, karşılıklı müzakere ettiklerini ve mutabık kaldıklarını, işbu sözleşmeye atacakları imzalarının Sözleşmeyi 
geçerli kılacağını ve kendileri için bağlayıcı olacağını, Sözleşme maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getireceklerini kabul, beyan ve 
taahhüt ederler. 
İşbu sözleşme taraflar arasında tek nüsha olarak imzalanmış ve onaylı bir örneği Müşteri/Müşteriler tarafından elden teslim alınmış olup, 
birden fazla müşteri tarafından imzalandığı durumda müşteriler sözleşmenin bütün hükümlerinden müştereken ve müteselsilen sorumlu ve 
yükümlü olacaklardır. 

 
TARİH: …….…/…….…/..………….. 

 

MÜŞTERİ / MÜŞTERİLER 
Adı Soyadı: …………………………………………………………………….. 
(Ticaret Ünvanı) 
Adres: ……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
T.C./Vergi Kimlik No.: 
……………………………………………………………… 
 
İMZA / İMZALAR: 
 
 

A1 CAPİTAL YATIRIM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
Adres:  Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak 

İstanbul 
 
 
 
 
 
 

(KAŞE-İMZA) 

 

KREDİ ARTTIRIM ZEYİLNAMESİ 
 
İşbu ………/……../……………… tarihli Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Sözleşmesi uyarınca A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 
Müşteriye sağlanan kredi limiti; bu ek anlaşma ile Sözleşme'nin diğer hüküm şartlan aynen yürürlükte kalmak üzere bu zeyilname 
tarihinden itibaren ………………………… TL (………………………………………………………………………..) Türk Lirası artırılarak Toplam 
…………………………………. TL (……………………………………………………………………..) Türk Lirası'na yükseltilmiştir. ……./……./……………..  
 

MÜŞTERİ / MÜŞTERİLER 
Adı Soyadı: …………………………………………………………………….. 
(Ticaret Ünvanı) 
Adres: ……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
T.C./Vergi Kimlik No.: 
……………………………………………………………… 
 
İMZA / İMZALAR: 
 
 

A1 CAPİTAL YATIRIM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
Adres:  Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak 

İstanbul 
 
 
 
 
 
 
 

(KAŞE-İMZA) 
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KREDİ ARTTIRIM ZEYİLNAMESİ 
 
İşbu ………/……../……………… tarihli Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Sözleşmesi uyarınca A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 
Müşteriye sağlanan kredi limiti; bu ek anlaşma ile Sözleşme'nin diğer hüküm şartlan aynen yürürlükte kalmak üzere bu zeyilname 
tarihinden itibaren ………………………… TL (………………………………………………………………………..) Türk Lirası artırılarak Toplam 
…………………………………. TL (……………………………………………………………………..) Türk Lirası'na yükseltilmiştir. ……./……./………  
 
 

MÜŞTERİ / MÜŞTERİLER 
Adı Soyadı: …………………………………………………………………….. 
(Ticaret Ünvanı) 
Adres: ……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
T.C./Vergi Kimlik No.: 
……………………………………………………………… 
 
İMZA / İMZALAR: 
 
 

A1 CAPİTAL YATIRIM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
Adres:  Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak 

İstanbul 
 
 
 
 
 
 
 

(KAŞE-İMZA) 
 
 
 
 

BU BÖLÜM, KREDİ TALEP EDEN TARAFINDAN DÜZENLENECEKTİR. 

ADI SOYADI:  

TALEP EDİLEN KREDİNİN TÜRÜ:  

TALEP EDİLEN KREDİ MİKTARI:  

TALEP EDİLEN KREDİNİN VADESİ:  

KEFİLİNİZ HAKKINDA BİLGİLER: 

ADI SOYADI:  

İŞİ:  

İŞ ADRESİ: 
 
 

EV ADRESİ: 
 
 

NET GELİR / GİDER DURUMU YETERLİ DEĞİL İSE; KREDİ GERİ ÖDEME KAYNAKLARI KONUSUNDA GÖRÜŞÜNÜZ: 
 
 
 

 

MALİ DURUM-HESAP ÖZETİ 
GELİR / GİDER TABLOSU 

NET AYLIK GELİR / GİDER (YILLIK DEĞERLERİ 1/12 ORANINDA BELİRTİLECEKTİR) 

GELİRLER BAŞVURU (1) 
SAHİBİNİN 

DİĞER AİLE (2) 
FERTLERİNİN 

HARCAMALAR TUTARI (3) 

1- AYLIK NET ÜCRET   
7- KİRA (Apartman Genel 
Gid. Dahil) 

 

2- YILLIK TOPLAM İKRAMİYE/12   
8- TOPLU KONUT 
TAKSİTİ/12 

 

3- YILLIK KAR PAYI-PRİM /12 
 

  
9- ÇOCUKLARIN ÖĞRENİM 
GİDERİ 

 

4- YILLIK MENKUL SERMAYE İRADİ 
GELİRİ (FAİZ DAHİL)/ 12 

  10- BORÇ TAKSİTLERİ (**)  

5- GAYRİMENKUL KİRA GELİRİ 
(AYLIK) 

  11-OTOMOBİL GİDERİ  

6- DİĞER AYLIK NET GELİR (*) 
 

  12- DİĞER GİDERLER  

TOPLAM (A):   TOPLAM (B):  
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NET GELİR (A-B) : 

(*) DİĞER GELİRLERİNİZ (BELİRTİNİZ): 

(**) ÖDEDİĞİNİZ BORÇLARIN DETAYI (AYLIK) : 

 

VARLIKLAR VE BORÇLAR TABLOSU AİLE MENSUPLARININ VARLIKLARI VE BORÇLARI 
MİKTAR OLARAK BELİRTİNİZ 

VARLIKLAR PİYASA DEĞERİ/ BUGÜNKÜ 
DEĞER 

BORÇLAR BAŞVURU TARİHİNDEKİ 
KALAN MİKTAR 

13- VADESİZ MEVDUATINIZ 
BANKA ADI ………………………. 
 

 18-TOPLU KONUT KREDİSİ  

14-VADELİ MEVDUATINIZ 
BANKA ADI ………………………. 

 19- TÜKETİCİ KREDİSİ (Ferdi 
Kredi) 
BANKA ADI ………………………………. 
BANKA ADI.………………………………. 

 

15-OTOMOBİLİNİZİN 
MARKASI :……………………...  
ÜRETİM YILI:…………………..  
PLAKA NO: …………………….  

 20- OTOMOBİL BORCU  

16- MENKUL KIYMETLERİNİZ 
(TÜRÜ / BUGÜNKÜ DEĞERİ) 
………………………………………… 
………………………………………… 

 21- DAYANIKLI TÜKETİM MALİ 
BORCU 

 

GAYRI MENKULLERİNİZ 
 
CİNSİ ………………………………………………………………..  
YERİ ………………………………………………………………….  
CİNSİ ………………………………………………………………..  
YERİ …………………………………………………………………. 
CİNSİ ………………………………………………………………..  
YERİ …………………………………………………………………. 
 

22- DİĞER (BELİRTİNİZ) 
 
 
 
 
 

TOPLAM (A): TOPLAM (B): 

PAY SENEDİ KARŞILIĞI KREDİ BAŞVURU FORMU 
Formdaki bilgilerin, işlemlerin sağlıklı yürüyebilmesi için, doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.  

Formdan edinilen bilgiler KESİNLİKLE gizli tutulacaktır. 

 KREDİ TALEP EDENİN EŞİNİN 
3.  ŞAHSA AİT KONUT; İPOTEK 

ALINACAKSA, 0 KİŞİNİN 

1. ADI SOYADI    

2. DOĞUM TARİHİ (GÜN, AY, YIL)    

3. NÜFUS CÜZDAN SERİ NO    

4. DOĞUM YERİ    

5. TABİYETİ    

6. MEDENİ HALİ 
    (EVLİ, BEKAR, BOŞANMIŞ) 

   

7. SON BİTİRİLEN OKUL    

8. İKAMETGAH ADRESİ 
(   ) KENDİ MÜLKÜNÜZ 
(   ) KİRA 

(   ) KENDİ MÜLKÜNÜZ 
(   ) KİRA 

(   ) KENDİ MÜLKÜNÜZ 
(   ) KİRA 

9. AYNI ADRESTE İKAMET SÜRESİ    

10. ÇOCUKLARINIZIN SAYISI    

11. MESLEĞİNİZ    

12. ODA / BARO / TİCARET SİCİL NO.  

13. AYNI İŞTEKİ ÇALIŞMA SÜRENİZ  

14. UNVANINIZ  

15. İŞ YERİNİN ADI / FAALİYET KONUSU  

16. İŞ YERİ ADRESİ  

17. TELEFON EV  
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       İŞ : 

18. HANGİ İRTİBAT BÜROMUZLA 
ÇALIŞIYORSUNUZ BELİRTİNİZ 

 

19. KREDİ KARTINIZ (BELİRTİNİZ) (   ) VISA (   ) MASTERCARD (   ) DİĞER 

20. ÜYE OLDUĞUNUZ DERNEKLER, SPOR 
KULÜPLERİ 

 

21. HAKKINIZDA BİLGİ ALABİLECEĞİMİZ 
AKRABANIZ OLMAYAN 2 KİŞİNİN  

ADI SOYADI: 
İŞİ: 
TELEFONU: 

ADI SOYADI: 
İŞİ: 
TELEFONU: 

22. SON 25 YILDA YAPTIĞINIZ İŞ VE GÖREVLER 
    İŞ YERİ ADI : 
    UNVAN : 
    ORT. NET AYLIK GELİR : 
    BAŞLANGIÇ TARİHİ : 
    AYRILIŞ TARİHİ : 

 

 
 

MÜŞTERİ / MÜŞTERİLER  
ADI/SOYADI: 
İMZA : 
 


