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KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ 

MADDE 1 TARAFLAR 

İşbu sözleşmenin tarafları, İstanbul-Şişli Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi V Plaza No: 14 Kat: 8 (Tel: 0212 319 
26 00 Faks: 0212 324 84 25) adresinde mukim İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aracı Kurum) ve aşağıda ismi, adresi 
ve bilgileri yazılı olan (Müşteri)dir. 

Adı Soyadı : ......................................................................... T.C Kimlik No: ………………................................. 

Adresi  : .................................................................................................................................................. 

……..…….….…….………….…………..….…………….……………………………….. Telefon: ………………………..….….…………...………… 

E-mail  : .................................................................................................................................................. 

Vergi Kimlik No  : ......................................................... Takasbank Sicil No : ........................................................ 

MADDE 2 SÖZLEŞMENİN KONUSU 

Aracı Kurum, BORSA İSTANBUL A.Ş. (BİST) tarafından ilan edilecek listelerde yer alan ve kredili işlemlere konu olan 
kıymetlerin Müşteri tarafından kredili olarak alınıp satılması işlemlerine aracılık yapmayı, Müşteri de bu işlemlerin 
sonuçlarını işbu sözleşme ve mevzuat dahilinde yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederler. 

MADDE 3 MÜŞTERİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR 

Müşteri tarafından verilen kredili işlem emrinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin Aracı Kurum'dan öğrenilmesi Müşteri'nin 
sorumluluğundadır. Aracı Kurum, Müşteri'nin kredili menkul kıymetler için açılan hesabında bulunan özkaynak oranı, 
sözleşmeyle belirlenen sınırların altına düştüğü takdirde ses kayıtlı telefon, noter ihtarı, faks, posta, e-mail ya da Aracı 
Kurum tarafından uygun görülecek herhangi bir yöntemle “Özkaynak Tamamlama Bildirimi”nde bulunacaktır. Aracı 
kurumun Müşteri işlemleri ile ilgili tüm yazılı belgeler, ses kayıtları, internet log kayıtları vs bu sözleşmenin 15.maddesinde 
yer alan Müşteri alım-satım aracılık çerçeve sözleşmesinin 6. maddesi gereği yapılan bildirimler ve diğer işlemler yasal süre 
sonunda Müşteri mutabakatı sağlanıp işlemler kesinleştikten sonra Aracı Kurum yasal defter ve belgeleri delil olma niteliği 
kazanır. 

Müşteri'nin Aracı Kurum nezdindeki işlemlerini elektronik ortamda şifre kullanarak gerçekleştirmesi ve söz konusu şifrenin 
Müşteri tarafından kaybı halinde Müşteri'nin yazılı beyanını takiben Aracı Kurum tarafından hesaba derhal blokaj konur. 
Müşteri'nin elektronik ortamda ilettiği emirlerle ilgili internet log kayıtları delil mahiyetindedir. Müşteri'nin karşı delil 
gösterme hakkı saklıdır. 

MADDE 4 ÖDENECEK MASRAF VE KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI 

Müşteri gerçekleştirdiği alım ve satım işlemlerinde Aracı Kuruma alım ve satımı yapılan sermaye piyasası aracı bedelleri 
üzerinden Alım Satım Çerçeve Sözleşmesinde tespit edilen oranda kurtaj bedeli ve buna bağlı olarak ödenmesi gereken 
kanuni yükümlülükleri ile Aracı Kurum tarafından belirlenecek takas ve saklama ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Kurtaj 
vs ödemeler müşteri hesabından işlem tarihinde tahsil edilir. Kurtaj oranı ve sair kanuni yükümlülükler yeni yasal 
düzenlemeler nedeniyle veya Aracı Kurum tarafından güncel koşullara göre değiştirilebilir. Bu durumda kurtaj oranı 
değişikliği hakkında Müşteriye yazılı olarak posta, kayıtlı telefon veya e-mail, vs ile bilgi verilir. Müşteri’nin yapılan 
değişikliği kabul etmemesi halinde sözleşmeyi fesih hakkı mevcuttur. 

MADDELER 5 MÜŞTERİ HESABINA BANKALARDAN KREDİ ALINABİLME YETKİSİNE İLİŞKİN ESASLAR 

Aracı Kurum, Müşteri'nin kredili işlemlerini kendi özkaynaklarıyla finanse edebileceği gibi, Müşteri hesabına kısmen ya da 
tamamen sair bankalardan kredi kullanarak finansmanı gerçekleştirebilir. Bu tercihte Aracı Kurum Müşteri menfaatini 
azami ölçüde gözetir. 

MADDE 6 MÜŞTERİNİN KULLANDIĞI KREDİNİN, ANAPARA VE FAİZ ÖDEMELERİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞUNA DAİR 
ESASLAR 

Aracı Kurum, Müşteriye kendi kaynaklarından kredi kullandırması halinde, işbu sözleşmenin 8. maddesinde belirlenen 
oranda faiz uygulanacaktır. Başlangıçta belirlenen faiz oranı yeni yasal düzenlemelerle değiştirilebileceği gibi, günün 
koşullarına uygun olarak Aracı Kurum tarafından da her zaman değiştirilebilir. Değişiklik hakkında Müşteriye ses kayıtlı 
telefon, posta ya da e-mail vs ile bilgi verilecektir. Yeni kanuni düzenlemelerden doğabilecek tüm vergi, resim ve harç türü 
vergi ve kesintiler hakkında Müşteri'ye yazılı olarak bilgi verilecektir. Aracı Kurumun Müşteri'ye bir bankadan kredi 
kullanarak finansman sağlaması halinde, Müşteri kullanılan banka kredisinden doğan anapara, faiz ve diğer masrafları Aracı 
Kuruma ödemekle yükümlüdür. Banka kredi faiz oranlarında yapılabilecek değişiklikler Müşteri'ye kayıtlı telefondan veya 
yazılı olarak bildirilecektir. Müşteri'nin bu bildirim sonrası sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır. Aracı Kurum kaynaklarından 
ve/veya bankadan sağlanan kredinin iş bu sözleşmenin 13. Maddesi çerçevesinde kredi sözleşmesinin herhangi bir sebeple 
feshi veya Müşteri'nin krediyi kapatmak istemesi durumunda, kredinin anapara, faiz ve diğer masraflarını Müşteri, Aracı 



2 

Kuruma ödemekle yükümlüdür. Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki hesabında bulunan menkul kıymetleri bu sözleşmeden 
doğmuş ve doğacak tüm Aracı Kurum alacakları için borca konu olan menkul kıymet ilk sırada yer almak üzere teminat 
hükmündedir. Aracı kurumun alacağını tahsil etmek amacıyla teminatın paraya çevrilmesi işlemlerinde Aracı Kurum, 
Müşterinin menfaatini azami ölçüde gözetir. Aracı Kurum kredi alacağını Sermaye Piyasası Kanununun 47. Maddesi 
hükümleri çerçevesinde tahsil eder.  

MADDE 7 MÜŞTERİ ADINA KREDİLİ OLARAK SATIN ALINMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLERİN ÖDÜNÇ VERİLMESİ VE 
MÜŞTERİ HESABINA ALINAN KREDİ KARŞILIĞINDA TEMİNAT GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 

Müşteriye Banka kaynağından kredi kullandırılması halinde, Müşteri portföyünde bulunan menkul kıymetler kredinin 
sağlandığı bankaya kredi borcunun iki katından az olmamak kaydı ile Aracı Kurum tarafından belirlenecek tutarda teminat 
olarak yatırılabilecektir. Menkul kıymetler, Aracı Kurum adına ve Aracı Kurum Hesabı altında Müşteri isimleri itibariyle, ya 
da menkul kıymetlerin banka kredisi alınması nedeniyle bankaya teminat verilmesi durumunda, ilgili banka adına 
Takasbankta saklanır. Müşteri portföyünde yer alan menkul kıymetlerin cari tutarının, Aracı Kurum tarafından belirlenecek 
özkaynak koruma oranının üstündeki kısmı, Müşteri'nin talebi halinde yeni kredili menkul kıymet işlemlerinde özkaynak 
olarak kullanılabilir. 

MADDE 8 KULLANILAN KREDİNİN TUTARI, SÜRESİ, FAİZİ, TAHAKKUK VE TAHSİL DÖNEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR 
Müşteri'ye tahsis edilen kredi miktarı ………………………….TL ( …………...............................................TL) olup, kredi faiz oranı % 
……… olacaktır. Aracı Kurum krediyi kısmen veya tamamen kullandırmaya, dondurmaya, tahsis edilen kredi limitini arttırıp 
azaltmaya veya tümünü dilediği anda kesmeye veya iptal etmeye yetkilidir. Bu hususlarda Aracı Kurum yetki kullanması 
halinde, Müşteri'ye kayıtlı telefondan ya da, posta, noter ihtarı, e-mail, vs ile bildirimde bulunacaktır. Müşteri'nin her türlü 
bildirim sonrası sözleşmeyi fesih hakkı mevcuttur. Taraflarca aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça kredinin belirli bir süresi 
yoktur. Aracı Kurum dilediği anda res'en tayin edeceği bir süre içerisinde bu sözleşme ile tahsis ettiği kredinin bir kısmının 
veya tamamının geri ödenmesini talep edebilir veya Müşteri dilediği anda krediyi faiz ve her türlü teferruatı ile birlikte geri 
ödeyerek sona erdirebilir. Taraflar kredinin kullandırılmaya başlamasından faiz ve her türlü teferruatı ile birlikte geri 
ödenmesine kadar kredinin sözleşme, tebliğ, kanun, kararname ve yetkili mercilerce verilmiş ve verilecek talimat 
hükümlerine tabi bulunacağını beyan ve kabul eder.  

Aracı Kurum kredi açmanın ön şartı olarak Müşteriden mevzuatta belirlenen % 50 orandaki özkaynağı teminat olarak 
yatırmasını isteyebilir. Aracı Kurum dilediği menkul kıymeti teminat olarak kabul etmeye veya reddetmeye veya bunları 
sonradan değiştirme ve bunlar yerine başka menkul kıymet talep etme hakkına sahiptir. Sözleşmenin herhangi bir sebeple 
sona ermesi durumunda, Müşterinin kredi sözleşmesinden doğan tüm borçları muaccel hale geleceğinden borçlar defaten 
ve nakden Aracı Kuruma ödenecektir. Aksi takdirde Sermaye Piyasası Kanununun 47. Maddesi çerçevesinde Aracı Kurum 
tarafından yapılacak resen satış ile kredi, hesaplanacak faiz ve diğer masraflar ile birlikte tahsil edilecektir.  

Kredili menkul kıymet işleminde, iş bu sözleşmede belirlenen faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz,  banka sigorta 
muamele vergisi, vs. Aracı Kurum tarafından nakden ve/veya hesaben Müşteriden tahsil edilecektir. Aracı Kurum 
tarafından faiz ve diğer yasal giderlerin tahsilat süresinin değiştirilmesi halinde Müşteriye kayıtlı telefondan ya da yazılı 
olarak bilgi verilecektir. Müşterinin yapılan değişikliği kabul etmemesi halinde sözleşmeyi fesih hakkı mevcuttur. 

Başlangıçta belirlenen faiz oranı ve sair yükümlülükler yeni yasal düzenlemeler ile değiştirilebileceği gibi günün gelişen 
koşullarına göre Aracı Kurum tarafından da her zaman değiştirilebilecektir. Bu durumda Müşteri'ye yapılacak faiz oranı 
değişikliği hakkında kayıtlı telefon ile ya da yazılı olarak (posta, noter ihtarı, e-mail, vs ile) bilgi verilir. Müşteri'nin yapılan 
değişikliği kabul etmemesi halinde sözleşmeyi fesih hakkı mevcuttur. Müşteri'nin hisse senetlerinin bir bankaya teminat 
olarak gönderilmesi suretiyle (veya sağlanan krediye karşılık teminat verilmesi halinde) temin edilen banka kredisinin 
kullanılması halinde faiz hesaplamalarında bu bankanın kredi için tahakkuk ettirdiği faiz oranı esas alınır. Sözleşme 
tarihinden itibaren banka tarafından yapılabilecek tüm değişiklikler ve yeni uygulama değişiklikleri sonucu ortaya 
çıkabilecek tüm vergi, resim harç gibi ek maliyetler hususunda Müşteri'ye kayıtlı telefondan ya da yazılı olarak bilgi verilir. 
Müşterinin yapılan değişikliği kabul etmemesi halinde sözleşmeyi fesih hakkı mevcuttur. Banka kaynağından kredi kullanımı 
halinde Aracı Kurum banka faiz ve masrafları dışında herhangi bir kredi faiz ve masrafı tahakkukunda bulunamaz. 

MADDE 9 YATIRILACAK ÖZKAYNAK TUTARI, KREDİ HESABINDA BULUNAN ÖZKAYNAK TUTARININ ASGARİ SEVİYESİNİN 
ALTINA DÜŞMESİ HALİNDE UYGULANACAK ESASLAR 

Müşteri her bir kredili menkul kıymet işleminde mevzuatta belirlenen asgari başlangıç özkaynak tutarından az olmamak 
suretiyle, Aracı Kurum tarafından belirlenecek miktarda nakit ya da menkul kıymeti özkaynak olarak Aracı Kurum nezdinde 
açılacak olan kredi hesabına yatıracaktır. Kredi tavanı Aracı Kurum tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu durumda 
Müşteri'ye kayıtlı telefondan ya da yazılı olarak (posta, noter ihtarı, e-mail, vs) yapılacak kredi tavanı değişikliği Müşteri 
tarafından kabul edilmemesi halinde Müşterinin sözleşmeyi fesih hakkı mevcuttur. Müşteri'nin kredi hesabındaki özkaynak 
tutarı cari piyasa değerindeki değişmelere göre Aracı Kurum tarafından her gün hesaplanacak, özkaynak koruma oranının 
sözleşme ile belirlenenin altına düştüğü hallerde Aracı Kurum, kayıtlı telefonla, e-mail ile veya yazılı biçimde Müşteri'ye 
özkaynak tamamlama bildiriminde bulunacaktır. Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak “özkaynak tamamlama 
çağrısı”nı Aracı Kurumun belirttiği süre içerisinde yerine getirmeyi peşinen kabul eder. Özkaynak koruma oranı % 40'tır. 
Özkaynak, menkul kıymetlerin cari piyasa değerleri ile bu menkul kıymetlere ödenen karpayı, faiz ve benzeri gelirler 
toplamından verilen kredi tutarının ve kredi faizlerinin düşürülmesi suretiyle hesaplanır. Özkaynak koruma oranı ise 
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özkaynağın, menkul kıymetlerin cari piyasa değerine bölünmesi ile bulunur.  

Özkaynak koruma oranının % 40'ın altına düşmesi ve Müşteri tarafından özkaynak tamamlanmaması durumunda, Aracı 
Kurum Müşteriye ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın derhal menkul kıymetleri kısmen veya tamamen satarak 
krediyi sona erdirme veya özkaynak oranını belirlenen seviyeye çıkarma hakkına sahiptir. Müşteri özkaynak koruma oranını 
izlemekle yükümlü olduğunu ve oranın % 40'ın altına düşmesi durumunda, Aracı Kurumun sermaye piyasası mevzuatı 
çerçevesinde menkul kıymetleri satma yetkisine haiz olduğunu bu nedenle Aracı Kurumun doğacak zararlardan kendisine 
atfı mümkün olmayan hallerde sorumlu tutulamayacağını beyan ve kabul eder. Özkaynak oranı yasal limitlere çekilinceye 
kadar müşteriye uygulanacak temerrüt faizi kredi faizinin 5 katını geçmeyecek şekilde Aracı Kurum tarafından 
belirlenecektir. 

Müşterinin kredili menkul kıymet işlemlerinden doğan ve yatırılması gereken asgari özkaynak, özkaynak açığı ve benzeri 
mali yükümlülüklerin Müşterinin Aracı Kurum nezdinde bulunan diğer hesaplarındaki nakit ve menkul kıymetlerin teminat 
veya karşılık gösterilerek kapatılması için Müşterinin genel yazılı talimatı alınır. Bu yazılı genel talimat sözleşme tanzimi 
anında düzenlenir. Aracı Kurum Müşteriye yazılı talimat gereği yapılan işlemler hakkında bilgi vermek ile yükümlüdür. 
Müşteri'nin genel yazılı talimat konusu olan işlemlerine dair itiraz ve sözleşmeyi fesih hakları saklıdır. 

MADDE 10 MENKUL KIYMETLERDEN DOĞAN HAKLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN ESASLAR 

Müşteri'nin gerek kredili olarak satın aldığı ve gerekse özkaynak olarak yatırdığı menkul kıymetlerden doğan faiz, temettü 
vs gelirleri Müşteri'ye ait olup, Bu gelirler Müşteri adına Aracı Kurum tarafından tahsil edilebilir. Kredi karşılığı alınan ya da 
özkaynak olarak yatırılan hisse senetlerinin oy hakkı, bedelsiz hisse senedi alma ve yeni pay alma hakları Müşteri'ye ait 
olup, Aracı Kurum tarafından Müşteri adına kullanılır. 

MADDE 11 KREDİ HESABINDAN NAKİT ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR  

Müşteri hesabındaki özkaynak, başlangıç özkaynak oranı üzerinden hesaplanan özkaynak tutarının üzerinde olması halinde, 
özkaynak fazlası nakit çekilebileceği gibi, Aracı Kurum tarafından izin verilmesi halinde yeni kredili menkul kıymet 
işlemlerinde özkaynak olarak kullanılabilecektir. 

MADDDE 12 TEMERRÜT HÜKÜMLERİ 

Müşteri aşağıdaki hallerde mütemerrit addolunur. 

1) Müşteri'ye kayıtlı telefondan ya da yazılı olarak (APS, Posta, E-Mail, vb) özkaynak tamamlama bildirimi yapıldıktan 
itibaren iki iş günü içinde Müşteri tarafından özkaynak tamamlaması yapılmaması, 

2) Müşteri hakkında; 3. Kişiler tarafından icra takibi yapılması, haciz kararı alınması, iflas erteleme kararı alınması veya 
benzer durumların tahakkuk etmesi, 

3) Müşteri hesabında bulunan herhangi bir hisse senedi ile ilgili olarak; hisse senedinin BİST’da sırasının kapatılması, Brüt 
Takas uygulamasına geçilmesi, Gözaltı Pazarında işlem görmeye başlaması hallerinden herhangi birinin tahakkuk etmesi, 

4) Müşteri hesabında bulunan ve BİST tarafından açıklanan listelerde (A) grubunda yer alan hisse senedinin (B), (C) veya 
(D) grubuna düşmesi, 

5) Müşteri hesabında bulunan ve BİST tarafından açıklanan listelerde (B) grubunda yer alan hisse senedinin (C) veya (D) 
grubuna düşmesi, 

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın kredi muaccel hale 
gelecektir. Bu durumda Aracı Kurum tarafından Müşteri hesabında yer alan yeterli tutardaki hisse senetleri Sermaye 
Piyasası Kanununu 47. Maddesi çerçevesinde Müşteriye herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın resen satılarak kredi tasfiye 
edilecektir. Kredi tasfiye edilene kadar uygulanacak temerrüt faizi kredi faizinin 5 katını geçmeyecek şekilde Aracı Kurum 
tarafından belirlenecektir. 

Müşteri hesabında yer alan hisse senetlerinin herhangi bir nedenle satılamaması halinde Aracı Kurum Müşteri hesabındaki 
hisse senetlerini kendi portföyüne virmanlama yetkisine sahiptir. İşbu sözleşme ile Müşteri yapılacak virmana muvafakat 
ettiğini, Aracı Kurumun kendi portföyünden Müşterinin kredi borcunu karşılayacak tutarda satış yapmaya ve satış bedelini 
borç tutarına mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul eder. 

MADDE 13 SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 

Sözleşme başlangıçta süresiz olarak akdedilmiş olup, taraflardan herhangi birinin en az bir hafta önce yazılı bildirimde 
bulunmak sureti ile fesih hakkı mevcuttur. Ayrıca İş bu sözleşmenin 12. Maddesinde yer alan hususların ortaya çıkması ve 
Müşteri'nin menkul kıymet veya nakit yükümlülüklerini yerine getirmeyerek temerrüde düşmesi, nakit ve/veya menkul 
kıymet borcunu ödemekten imtina etmesi durumunda, Müşteri; krediyi faiz, fon, vergi, resim, harçlar ve sair teferruatı ile 
birlikte derhal Aracı Kuruma ödemekle yükümlü olacaktır. Muaccel olan kredi Müşteri tarafından ödenmediği takdirde, 
Aracı Kurum teminatı oluşturan menkul kıymetleri satarak Müşterinin kredi borcunu kapatır. 

MADDE 14 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU NEZDİNDEKİ MÜŞTERİ REHİN TEMİNAT HESAPLARI 
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Aracı Kurum ve Müşteri arasında düzenlenen işbu kredi sözleşmesi nedeniyle Aracı Kurum tarafından Merkezi Kayıt 
Kuruluşu nezdindeki Müşteriye ait Rehin Teminat alt Hesabında izlenen Müşteri menkul kıymetleri Aracı Kurumun rehinli 
alacağını teşkil eder. Kredinin geri ödenmesine dair bu sözleşmede açıklanan yükümlülüklere Müşteri tarafından 
uyulmadığı hallerde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen Müşteriye ait menkul kıymetler Aracı Kurum 
tarafından alacağının tahsilatı amacı ile işleme konulur. Müşteri kredi kullandığında, kredi borcunun BİST kapanış fiyatları 
ve teminat katsayıları üzerinden hesaplanacak yeterli tutardaki hisse senetlerinin Aracı Kuruma rehin olarak verildiğini ve 
rehnedilen hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşundaki Müşteri hesaplarında Aracı Kurum lehine teminatta olduğunu, 
kredi borcu bulunduğu süre zarfında Aracı Kurum tarafından aksi bildirilinceye kadar Aracı Kurum lehine rehinli olduğunu 
kabul eder. 

MADDE 15 UYGULANACAK HÜKÜMLER 

Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan 
hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 

Aracı Kurum tarafından kredili menkul kıymet işlemleri sözleşmesi yapılan Müşteri'ye aynı zamanda sermaye piyasası 
araçları alım ve satım işlemleri de yapılacağından “Alım-Satım Aracılık Çerçeve (cari hesap) Sözleşmesi” bu sözleşmede 
hükmü bulunmayan hallerde geçerli olacaktır. 

Tarafların yukarıdaki adresleri tebligata dair adresleri olup, yazılı olarak adres değişikliği bildiriminde bulunulmadığı sürece 
bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır. 

MADDE 16 YETKİ SÖZLEŞMESİ 

İş bu sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlıkların halinde İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu 16 
maddelik sözleşme bir nüsha olarak tanzim edilmiş ve her iki tarafça okunup imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. Onaylı bir 
fotokopisi Müşteri'ye teslim edilmiştir. 

Tarih:……….. / ……….. / ……………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

 

Müşter i  İmza 
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AÇIĞA SATIŞ ÇERÇEVESİ SÖZLEŞMESİ 

TARAFLAR 

İşbu sözleşmenin tarafları;  

İstanbul-Şişli Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi V Plaza No: 14 Kat: 8 adresinde mukim İNFO YATIRIM MENKUL 
DEĞERLER A.Ş. (bundan böyle kısaca ”Aracı Kurum” olarak anılacaktır) ile, İş bu sözleşme seti içinde bulunan “İNFO 
Yatırım A.Ş Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Sözleşmesi” nin “Sözleşmenin Tarafları” başlıklı 1. maddesinde kimlik ve adres 
bilgileri yer alan; ……………………………………………………… ………………………………………………………………………………(bundan böyle 
kısaca ”MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) 

Taraflar beyan ettikleri adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adreste değişiklik yapan taraf diğer tarafa yazılı 
olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde belirtilen adreslere yapılan tebligatlar geçerlidir. 

Taraflar arasında Müşteri'nin Aracı Kurum aracılığıyla gerçekleştireceği menkul kıymet açığa satış (açığa satış) işlemlerinin 
esaslarının belirlenmesi konusunda işbu açığa satış sözleşmesi imzalanmıştır. 

GENEL ESASLAR 

MADDE 1 
Açığa satış, BİST tarafından açıklanan menkul kıymetler listesinde yer alan kredili menkul kıymet işlemleri ve açığa satış 
işlemlerine konu olan menkul kıymetler üzerinden yapılır. İşbu sözleşme çerçevesinde açığa satış işlemi yalnızca BİST ve 
Sermaye Piyasası Kurulu'nca açığa satış işlemlerinin yapılması için izin verilen teşkilatlanmış diğer piyasalarda yapılabilir. 

MADDE 2 
Müşteri, açığa satış emirlerini yazılı veya sözlü olarak Aracı Kuruma iletmekle yükümlüdür. Müşteri tarafından verilen açığa 
satış emrinin kabul edilmesi için, Müşterinin Aracı Kurum nezdinde bir kredi hesabı açtırması ve menkul kıymetlerin ödünç 
işlemi çerçeve sözleşmesini akdetmiş olması zorunludur. Müşteri, sermaye piyasası mevzuatınca belirlenen oranda 
özkaynağı hesabına yatırmak zorundadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bu oranın arttırılması durumunda Müşteri 
özkaynağı bu yeni orana göre yükseltmek zorundadır. Aracı kurum  Müşteri tarafından kendisine iletilen açığa satış 
emirlerini kabul edip etmemekte serbesttir. 

MADDE 3 
Müşteri, açığa satış işleminde Aracı Kurum'a menkul kıymet cinsinden borçlanır. Aynı gün içerisinde kapatılmayan açığa 
satış nedeniyle oluşan satış tutarı, takas tarihinde Aracı Kurum nezdindeki Müşteri hesabına alacak kaydedilir. Müşteri bu 
nakdi, Aracı Kurumdan ödünç aldığı menkul kıymetleri geri satın almak dışında başka bir amaçla kullanamaz ve herhangi 
bir şekilde tasarruf edemez. Müşteri söz konusu hesapta bulunan nakit ile menkul kıymeti Borsa'dan satın aldığında, bu 
menkul kıymetle Müşteri'nin Aracı Kurum'a olan menkul kıymet borcu kapatılır. Özkaynak oranının yasal sınırın altına 
düşmesi durumunda Aracı Kurum, kayıtlı telefon, e-mail veya posta ile Müşteri'ye özkaynak tamamlama bildiriminde 
bulunur. Bu bildirime rağmen iki iş günü içinde Müşteri tarafından özkaynak tamamlanmaz ise Aracı Kurum, hesapta 
bulunan nakit ile resen Borsa'da ödünç verilen menkul kıymetleri satın alarak Müşteri'nin menkul kıymet borcunu kapatır. 
Müşteri, bu durumda Aracı Kurumun menkul kıymet borcunu kapatma hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder. 

MADDE 4 
Müşteri, gerçekleştirdiği açığa satış işlemleri nedeniyle bu sözleşmenin 13.maddesinde açıklanan çerçeve sözleşmesinde 
belirlenen oranda komisyonu Aracı Kurum'a ödemekle yükümlüdür. 

ÖDÜNÇ ALINAN MENKUL KIYMETLER İÇİN ÖDENECEK KOMİSYON VE MASRAFLAR 

MADDE 5 
Müşteri, yapmış olduğu açığa satış işlemi nedeniyle borçlu olduğu hisse senedini takas tarihinde temin edemediği takdirde, 
Müşteri Takasbank Ödünç Pay Piyasasından ödünç alınacak menkul kıymetle ilgili olarak o andaki mevcut faiz oranından 
borçlanmayı, Takasbank Ödünç Pay Piyasasında o gün itibariyle ödünç alınmak istenen menkul kıymetin bulunmaması 
halinde ise sisteme girilecek talepte faiz oranının Aracı Kurum tarafından resen belirleneceğini, gün içerisinde girilen faiz 
oranının Aracı Kurum tarafından dilediği anda ve oranda artırılabileceğini, Müşteri, yapmış olduğu açığa satış işlemi 
nedeniyle borçlu olduğu hisse senedini temin edemediği ya da Takasbank Ödünç Pay Piyasasından ödünç alamadığı 
takdirde Aracı Kurumun temerrüde düşeceğini ve bu durumda Takasbank tarafından bildirilerek BİST tarafından yapılacak 
temerrüt alışı ile hisse borcunun kapatılacağını ve bu süreç içerisinde tahakkuk edecek tüm faiz, komisyon ve diğer 
masrafların kendisine ait olacağını kabul eder. 

Ayrıca Ödünç alınan menkul kıymetler için Aracı Kuruma ödenecek komisyon ve diğer masraflar ödünç alınan menkul 
kıymetin ödünç alındığı günkü cari piyasa değeri Aracı Kurum tarafından belirlenen değerin (50.000.- TL) altında ise 50.- TL, 
menkul kıymetin ödünç alındığı günkü cari piyasa değeri Aracı Kurum tarafından belirlenen değerin (50.000.- TL) üzerinde 
ise menkul kıymetin ödünç alındığı günkü cari piyasa değerinin % 0,1’i kadardır. 
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MENKUL KIYMETLERDEN DOĞAN HAKLARIN KULLANIMI 

MADDE 6 
Müşteri'nin açığa sattığı menkul kıymetlerle ilgili ihraççı ortaklık tarafından yapılan temettü ve sair ödemeler, sermaye 
artırımı sonucu yeni pay ve/veya bedelsiz pay alma hakkının kullanımı gibi hususlar söz konusu olduğunda, bunların tutarı 
Müşteri'nin hesabına borç kaydedilir. 

MÜŞTERİYE BİLGİ VERME ESASLARI 

MADDE 7 
Müşteri, Aracı Kurum nezdinde bulunan hesaplardaki tüm hareketleri her zaman öğrenme hakkına sahiptir. Aracı kurum 
sermaye piyasası mevzuatı gereği hesap ekstresi, menkul kıymet hareket listesi ve hesap özetini aylık dönemler itibariyle 
ilgili dönemi izleyen yedi gün içinde aps, iadeli posta, e-mail, vs ile Müşteri adresine gönderir. Hesap ekstreleri ve sözleşme 
koşullarındaki değişiklikleri içeren bildirimler Aracı Kurum tarafından kayıtlı telefon, posta, e-mail, vs ile yapılır. Müşteriye 
yapılacak bildirim masrafları Müşterinin cari hesabına borç kaydedilir. Müşteri ....................................................................... 
e-mail adresine tüm hesap ekstrelerinin gönderilmesini talep etmiş ise, bu faksa gönderilen tüm belge ve ekstreler Müşteri 
tarafından öğrenilmiş sayılır. E-mail ile yapılan bildirimler, tebligat kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur. 

TEMERRÜT HÜKÜMLERİ HAPİS  VE REHİN HAKKI 

MADDE 8 
Müşteri aşağıdaki hallerde mütemerrit addolunur. 

1) Müşteri hakkında; 3. Kişiler tarafından icra takibi yapılması, haciz kararı alınması, iflas erteleme kararı alınması veya 
benzer durumların tahakkuk etmesi,  
2) Müşteri hesabında teminat olarak bulunan veya Müşterinin borçlu olduğu herhangi bir hisse senedi ile ilgili olarak; hisse 
senedinin BİST’da sırasının kapatılması, Brüt Takas uygulamasına geçilmesi, Gözaltı Pazarında işlem görmeye başlaması 
hallerinden herhangi birinin tahakkuk etmesi,  
3) Müşteri hesabında teminat olarak bulunan veya Müşterinin borçlu olduğu hisse senedinin (A) grubundan (B), (C) veya 
(D) grubuna düşmesi, 
4) Müşteri hesabında teminat olarak bulunan veya Müşterinin borçlu olduğu hisse senedinin (B) grubundan (C)  veya (D) 
grubuna düşmesi, 

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın kredi muaccel hale 
gelecektir. Bu durumda Müşterinin açığa satış işlemi nedeniyle oluşan hisse senedi borcu Aracı Kurum tarafından Sermaye 
Piyasası Kanununun 47. Maddesi çerçevesinde yapılacak resen alış ile kapatılacaktır. Müşterinin bu işlem sonunda nakit 
borcu kalması halinde Aracı Kurum tarafından Müşteri hesabında yer alan yeterli tutardaki hisse senetleri Müşteriye 
herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından resen satılarak borç tasfiye edilecektir. Müşteri hesabında 
yer alan hisse senetlerinin herhangi bir nedenle satılamaması halinde Aracı Kurum Müşteri hesabındaki hisse senetlerini 
kendi portföyüne virmanlama yetkisine sahiptir. İşbu sözleşme ile Müşteri yapılacak virmana muvafakat ettiğini, Aracı 
Kurumun kendi portföyünden Müşterinin kredi borcunu karşılayacak tutarda satış yapmaya ve satış bedelini borç tutarına 
mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul eder.  

Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki hesabında bulunan menkul kıymetleri bu sözleşmeden doğmuş ve doğacak tüm Aracı 
Kurum alacakları için teminat hükmündedir. Aracı kurumun alacağını tahsil etmek amacıyla teminatın paraya çevrilmesi 
işlemlerinde Aracı Kurum Müşterinin menfaatini azami ölçüde gözetir. 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 

MADDE 9 
Sözleşme başlangıçta süresiz olarak akdedilmiş olup, taraflardan herhangi birinin en az bir hafta önce yazılı bildirimde 
bulunmak sureti ile fesih hakkı mevcuttur. Ayrıca İş bu sözleşmenin 8. Maddesinde yer alan hususların ortaya çıkması ve 
Müşteri'nin menkul kıymet veya nakit yükümlülüklerini yerine getirmeyerek temerrüde düşmesi, nakit ve/veya menkul 
kıymet borcunu ödemekten imtina etmesi durumunda, Müşteri; menkul kıymet borcunu ve nakit krediyi faiz, fon, vergi, 
resim, harçlar ve sair teferruatı ile birlikte derhal Aracı Kuruma ödemekle yükümlü olacaktır. Muaccel olan Menkul kıymet 
borcu Müşteri tarafından ödenmediği takdirde, söz konusu menkul kıymet Aracı Kurum tarafından resen satın alınarak 
pozisyon kapatılır. Müşterinin nakit borcu oluştuğu takdirde ise Aracı Kurum teminatı oluşturan menkul kıymetleri satarak 
Müşterinin kredi borcunu kapatır. Sözleşmenin feshi halinde tarafların bu sözleşmeden doğan borçlarının mevcut olması 
durumunda söz konusu borçların sözleşme hükümlerine göre kapatılmasına kadar bu hükümler geçerli olur. 

TARAFLARIN TEBLİGAT ADRESİ 

MADDE 10 
Tarafların tebligat adresleri yukarıda belirtilmiş olup, değişiklik yazılı olarak karşı tarafa bildirilmediği sürece bu adrese 
yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır. 
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MERKEZİ KAYIT KURULUŞU NEZDİNDEKİ MÜŞTERİ REHİN TEMİNAT HESAPLARI 

MADDE 11 
Aracı Kurum ve Müşteri arasındaki işbu Açığa Satış Çerçeve Sözleşmesi nedeniyle Aracı Kurum tarafından  Merkezi Kayıt 
Kuruluşu nezdindeki Müşterinin Rehin Teminat alt Hesaplarında izlenen Müşteri menkul kıymetleri Aracı Kurumun rehinli 
alacağını teşkil eder. Aracı Kurumun alacağına dair bu sözleşmede açıklanan yükümlülüklere Müşteri tarafından uyulmadığı 
hallerde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen Müşteri menkul kıymetleri Aracı Kurum tarafından alacağının 
tahsilatı amacı ile işleme konulur. Müşteri açığa satış işlemi nedeniyle oluşan hisse senedi borcu teminatı olarak yeterli 
tutardaki hisse senetlerinin Aracı Kuruma rehin olarak verildiğini ve rehnedilen hisse senetlerinin Merkezi Kayıt 
Kuruluşundaki Müşteri hesaplarında Aracı Kurum lehine teminatta olduğunu, hisse senedi borcu bulunduğu süre zarfında 
Aracı Kurum tarafından aksi bildirilinceye kadar Aracı Kurum lehine rehinli olduğunu kabul eder. 

YETKİLİ MAHKEME 

MADDE 12 
Taraflar arasında işbu sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin 
yetkisini taraflar kabul eder. 

UYGULANACAK HÜKÜMLER 

MADDE 13 
Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan 
hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerin hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 
Aracı Kurum tarafından açığa satış çerçeve sözleşmesi yapılan Müşteriye aynı zamanda sermaye piyasası araçları alım satım 
işlemleri de yapılacağından “Alım-Satıma Aracılık Çerçeve (cari hesap) Sözleşmesi” bu sözleşmede hüküm bulunmayan 
hallerde geçerli olacaktır. 

İşbu (13) maddelik sözleşme taraflar arasında bir nüsha olarak tanzim edilmiş ve onaylı bir fotokopisi Müşteriye teslim 
edilmiştir. 
 

Tarih: ........../ ........../ .......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

 

Müşter i  İmza 
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MENKUL KIYMETLERİN ÖDÜNÇ İŞLEMİ SÖZLEŞMESİ 

TARAFLAR VE KONU 

İşbu sözleşmenin tarafları;  

İstanbul-Şişli Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi V Plaza No: 14 Kat: 8 adresinde mukim İNFO YATIRIM MENKUL 
DEĞERLER A.Ş. (bundan böyle kısaca ”Aracı Kurum” olarak anılacaktır) ile, İş bu sözleşme seti içinde bulunan “İNFO 
Yatırım MENKUL DEĞERLER A.Ş Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Sözleşmesi” nin “Sözleşmenin Tarafları” başlıklı 1. 
maddesinde kimlik ve adres bilgileri yer alan; ………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………..................................(bundan böyle kısaca ”MÜŞTERİ” olarak anılacaktır). 

Taraflar beyan ettikleri adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adreste değişiklik yapan taraf diğer tarafa yazılı 
olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde belirtilen adreslere yapılan tebligatlar geçerlidir. 

Taraflar arasında Müşteri'nin Aracı Kurum aracılığıyla gerçekleştireceği menkul kıymetlerin ödünç işlemlerinin esaslarının 
belirlenmesi konusunda işbu menkul kıymetlerin ödünç işlemi çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır. 

GENEL ESASLAR 

Madde 1 
Ödünç işlemi, ancak ilgili Borsa tarafından kredili menkul kıymet işlemleri ve açığa satış işlemlerine konu olan menkul 
kıymetler listelerinde yer alan menkul kıymetler üzerinde yapılır. 

Madde 2 
Müşteri, açığa satış işlemini gerçekleştirdiği ve söz konusu hisse senedini aynı gün itibariyle geri alıp pozisyonunu 
kapatmadığı takdirde, bu açığa satış işleminin takas günü ödünç işlemi başlar. Ödünç işleminin belirli bir süresi 
bulunmamaktadır. Ancak Müşteri, yapmış olduğu açığa satış işlemi nedeniyle borçlu olduğu hisse senedini takas tarihinde 
temin edemediği takdirde, Müşteri Takasbank Ödünç Pay Piyasasından ödünç alınacak menkul kıymetle ilgili olarak o 
andaki mevcut faiz oranından borçlanmayı, Takasbank Ödünç Pay Piyasasında o gün itibariyle ödünç alınmak istenen 
menkul kıymetin bulunmaması halinde ise sisteme girilecek talepte faiz oranının Aracı Kurum tarafından resen 
belirleneceğini, gün içerisinde girilen faiz oranının Aracı Kurum tarafından dilediği anda ve oranda artırılabileceğini, 
Müşteri, yapmış olduğu açığa satış işlemi nedeniyle borçlu olduğu hisse senedini temin edemediği ya da Takasbank Ödünç 
Pay Piyasasından ödünç alamadığı takdirde Aracı Kurumun temerrüde düşeceğini ve bu durumda Takasbank tarafından 
bildirilerek BİST tarafından yapılacak temerrüt alışı ile hisse borcunun kapatılacağını ve bu süreç içerisinde tahakkuk 
edecek tüm faiz, komisyon ve diğer masrafların kendisine ait olacağını kabul eder. Aracı Kurumun temerrüde düşmesi 
halinde iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. 

Müşterinin özkaynak oranı Aracı Kurum tarafından günlük olarak takip edilir. Teminat oranı mevzuatta belirlenen sınırların 
altında kaldığında Müşteriye aynı gün içinde teminat tamamlama bildiriminde bulunulur. Bildirimin yapıldığı gün teminatın 
tamamlanması esastır. Aksi takdirde, teminat tutarı ve Müşterinin kredi hesabında bulunan özkaynak kullanılarak açığa 
satışı yapılmış menkul kıymet, piyasadan satın alınarak açık pozisyon kapatılır, bu işlem sonucunda eksi bakiye oluşursa bu 
tutar Müşteriden tazmin edilir.  

Madde 3 
Müşteri, ödünç süresi içinde menkul kıymete ihraçcı ortaklık tarafından temettü, faiz vs ödenmesi durumunda, söz konusu 
ödeme tutarı kadar Müşterinin hesabına borç kaydedilir. Ödünç işlemi süresince, bedelsiz Sermaye artırımı olduğunda 
Müşterinin ödünç kapatma için yapacağı alış miktarı bedelsiz sermaye artışını kapsayacak tutarda olacaktır. Bedelli sermaye 
artırımı söz konusu ise ödünç alınan Kurumun talebi doğrultusunda ya bu kurumun göndereceği rüçhan bedeli ile bedelli 
paylar kullanılacak ve ödünç kapatma tarihinde ödünç alınan menkul kıymetler ile birlikte bu kuruma gönderilecektir ya da 
bu kurumdan bedelli sermaye artışı için herhangi bir bedel alınmayacak ancak ödünç alınan menkul kıymetler ile birlikte 
rüçhan kuponları ödünç veren kuruma gönderilecektir.   

Madde 4  
Müşteri, ödünç aldığı menkul kıymet nedeniyle mevzuatta belirlenen tutarda özkaynağı Aracı Kuruma yatırmakla 
yükümlüdür. Teminat tutarı olması gereken tutarın altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum teminatın tamamlanması için 
özkaynak tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminatı yeterli seviyeye yükseltmek için gerekli özkaynağı 
tamamlamadığı takdirde, Aracı Kurum teminat ve/veya özkaynak kullanılarak ödünç işlemi konusu menkul kıymetleri 
Borsadan resen satın almaya ve ödünç işlemini kapatmaya yetkilidir. 

Madde 5 
Ödünç işlemi, açığa satışa konu olan ödünç menkul kıymetler, Müşteri emri ile satın alınarak sona erer. 

Müşteri; 
a-  Özkaynak oranının mevzuatta belirlenen oranın altına düşmesi ve Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama 
çağrısına rağmen özkaynak yatırmaması, 
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b- Açığa satışı yapılan menkul kıymetin veya menkul kıymetlerin Borsa tarafından ilgili listeden çıkartılması, 

hallerinde Aracı Kurumun herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın ödünç işleminden doğan borcun muaccel hale 
geleceğini kabul ve beyan eder. Yukarıdaki durumların ortaya çıkması halinde Aracı Kurum, özkaynak ve teminatı kullanarak 
ödünç işlemini kapatmaya yetkilidir. Müşteri, özkaynak ve teminatı ile kapatılamayan zararı Aracı Kurum'a ödemekle 
yükümlüdür. 

ÖDÜNÇ İŞLEMİ KONUSU MENKUL KIYMETLER İÇİN KOMİSYON VE MASRAFLAR 

Madde 6 
Müşteri, yapmış olduğu açığa satış işlemi nedeniyle borçlu olduğu hisse senedini takas tarihinde temin edemediği takdirde, 
Müşteri Takasbank Ödünç Pay Piyasasından ödünç alınacak menkul kıymetle ilgili olarak o andaki mevcut faiz oranından 
borçlanmayı, Takasbank Ödünç Pay Piyasasında o gün itibariyle ödünç alınmak istenen menkul kıymetin bulunmaması 
halinde ise sisteme girilecek talepte faiz oranının Aracı Kurum tarafından resen belirleneceğini, gün içerisinde girilen faiz 
oranının Aracı Kurum tarafından dilediği anda ve oranda artırılabileceğini, Müşteri, yapmış olduğu açığa satış işlemi 
nedeniyle borçlu olduğu hisse senedini temin edemediği ya da Takasbank Ödünç Pay Piyasasından ödünç alamadığı 
takdirde Aracı Kurumun temerrüde düşeceğini ve bu durumda Takasbank tarafından bildirilerek BİST tarafından yapılacak 
temerrüt alışı ile hisse borcunun kapatılacağını ve bu süreç içerisinde tahakkuk edecek tüm faiz, komisyon ve diğer 
masrafların kendisine ait olacağını kabul eder. 

Müşteri, gerçekleştirdiği ödünç menkul kıymet işlemi nedeniyle bu sözleşmenin 11.maddesinde açıklanan çerçeve 
sözleşmesinde belirlenen oranda komisyonu Aracı Kuruma ödemekle yükümlüdür.  

Ödünç alınan menkul kıymetler için Aracı Kuruma ödenecek komisyon ve diğer masraflar ödünç alınan menkul kıymetin 
ödünç alındığı günkü cari piyasa değeri Aracı Kurum tarafından belirlenen değerin (50.000.- TL) altında ise 50.- TL, menkul 
kıymetin ödünç alındığı günkü cari piyasa değeri Aracı Kurum tarafından belirlenen değerin (50.000.- TL) üzerinde ise 
menkul kıymetin ödünç alındığı günkü cari piyasa değerinin % 0,1’i kadardır. 

TEMERRÜT HÜKÜMLERİ, HAPİS  VE REHİN HAKKI 

Madde 7  
Müşteri aşağıdaki hallerde mütemerrit addolunur. 

1) Müşteri hakkında; 3. Kişiler tarafından icra takibi yapılması, haciz kararı alınması, iflas erteleme kararı alınması veya 
benzer durumların tahakkuk etmesi,  

2) Müşteri hesabında teminat olarak bulunan veya Müşterinin borçlu olduğu herhangi bir hisse senedi ile ilgili olarak; hisse 
senedinin BİST’da sırasının kapatılması, brüt takas uygulamasına geçilmesi, Gözaltı Pazarında işlem görmeye başlaması 
hallerinden herhangi birinin tahakkuk etmesi,  

3) Müşteri hesabında teminat olarak bulunan veya Müşterinin borçlu olduğu hisse senedinin (A) grubundan (B), (C) veya 
(D) grubuna düşmesi, 

4) Müşteri hesabında teminat olarak bulunan veya Müşterinin borçlu olduğu hisse senedinin (B) grubundan (C)  veya (D) 
grubuna düşmesi, 

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın kredi muaccel hale 
gelecektir. Bu durumda Müşterinin açığa satış işlemi nedeniyle oluşan hisse senedi borcu Aracı Kurum tarafından Sermaye 
Piyasası Kanununun 47. Maddesi çerçevesinde yapılacak resen alış ile kapatılacaktır. Müşterinin bu işlem sonunda nakit 
borcu kalması halinde Aracı Kurum tarafından Müşteri hesabında yer alan yeterli tutardaki hisse senetleri Müşteriye 
herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından resen satılarak borç tasfiye edilecektir. Müşteri hesabında 
yer alan hisse senetlerinin herhangi  bir  nedenle  satılamaması  halinde  Aracı  Kurum  Müşteri  hesabındaki  hisse  
senetlerini  kendi  

portföyüne virmanlama yetkisine sahiptir. İşbu sözleşme ile Müşteri yapılacak virmana muvafakat ettiğini, Aracı Kurumun 
kendi portföyünden Müşterinin kredi borcunu karşılayacak tutarda satış yapmaya ve satış bedelini borç tutarına mahsup 
etmeye yetkili olduğunu kabul eder. Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki hesabında bulunan menkul kıymetleri bu 
sözleşmeden doğmuş ve doğacak tüm Aracı Kurum alacakları için teminat hükmündedir. Aracı kurumun alacağını tahsil 
etmek amacıyla teminatın paraya çevrilmesi işlemlerinde Aracı Kurum Müşterinin menfaatini azami ölçüde gözetir. 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 

Madde 8 
Sözleşme başlangıçta süresiz olarak akdedilmiş olup, taraflardan herhangi birinin en az bir hafta önce yazılı bildirimde 
bulunmak sureti ile fesih hakkı mevcuttur. Ayrıca İş bu sözleşmenin 7. Maddesinde yer alan hususların ortaya çıkması ve 
Müşteri'nin menkul kıymet veya nakit yükümlülüklerini yerine getirmeyerek temerrüde düşmesi, nakit ve/veya menkul 
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kıymet borcunu ödemekten imtina etmesi durumunda, Müşteri; menkul kıymet ve nakit borcunu faiz, vergi ve sair 
teferruatı ile birlikte derhal Aracı Kuruma ödemekle yükümlü olacaktır. Muaccel olan Menkul kıymet borcu Müşteri 
tarafından ödenmediği takdirde, söz konusu menkul kıymet Aracı Kurum tarafından resen satın alınarak pozisyon kapatılır. 
Müşterinin nakit borcu oluştuğu takdirde ise Aracı Kurum teminatı oluşturan menkul kıymetleri satarak Müşterinin nakit 
borcunu kapatır. Sözleşmenin feshi halinde tarafların bu sözleşmeden doğan borçlarının mevcut olması durumunda söz 
konusu borçların sözleşme hükümlerine göre kapatılmasına kadar bu hükümler geçerli olur. 

TARAFLARIN TEBLİGAT ADRESİ 

Madde 9  
Tarafların tebligat adresleri yukarıda belirtilmiş olup, değişiklik yazılı olarak karşı tarafa bildirilmediği sürece bu adrese 
yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır. 

YETKİLİ MAHKEME 

Madde 10 
Taraflar arasında işbu sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin 
yetkisini taraflar kabul eder. 

UYGULANACAK HÜKÜMLER 

Madde 11 
Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan 
hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 

Aracı Kurum tarafından Ödünç Menkul Kıymet İşlem Çerçeve Sözleşmesi yapılan Müşteriye aynı zamanda sermaye piyasası 
araçları alım satım işlemleri de yapılacağından “Alım-Satıma Aracılık Çerçeve (cari hesap) Sözleşmesi” bu sözleşmede 
hüküm bulunmayan hallerde geçerli olacaktır. 

İşbu (11) maddelik sözleşme taraflar arasında bir nüsha olarak tanzim edilmiş ve onaylı bir fotokopisi Müşteriye teslim 
edilmiştir. 

 

Tarih: ........../ ........../ .......... 

 

 

 

 

 

Sözleşme Huzurumda İmzalanmıştır. 
PERSONEL ADI SOYADI İMZA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

 

Müşter i  İmza 
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KREDİLİ İŞLEMLERDEN DOĞAN HESAPLAR ARASI GENEL VİRMAN TALİMATI 

Şirketinizde bulunan ….................. numaralı kredili işlem hesabımın özkaynak, özkaynak açığı ve 
benzeri yasal mali yükümlülüklerin diğer hesaplarımda bulunan nakit ve menkul kıymetlerimin 
teminat veya karşılık gösterilerek kapatılabilmesi için İNFO YATIRIM  MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ni yetkili 
tayin ettim. 

İmzaladığım ve bir örneğini aldığım Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Sözleşmenin 9.maddesi gereği 
bilgilerinizi arz ederim. 

Saygılarımla, 

Müşteri adı soyadı :……………….......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müşter i  İmza 
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TEMİNAT VİRMAN TALİMATI (MÜŞTERİ) 
 

……./……/…………… 
 
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş, 

KUSTEPE MH. MECİDÎYEKÖY YOLU CAD. 

V PLAZA NO:14 KAT:8 ŞİŞLİ/İSTANBUL 

 
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (Aracı Kurum) ……………………. numaralı müşterisiyim. 

Bankanızla akdettiğim ……/……/………… tarihli “Rehin Sözleşmesi” kapsamında, maliki olduğum ve 

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki aşağıda numarası belirtilen hesabımdan yine Merkezi Kayıt 

Kuruluşu A.Ş. nezdindeki Bankanız Rehin/Teminat hesabına gönderilen sermaye piyasası araçlarımın 

yerine ve/veya onlara ilaveten aşağıda tür ve adedi belirtilen sermaye piyasası araçlarımı rehin 

verdiğimi kabul ve beyan ederim. 

Saygılarımla, 
 
İsim: 

 
 
 
 
 
 
Merkezi Kayıt Kuruluşu Hesap No: 
 
Takasbank’a Rehin Verilen Sermaye Piyasası Araçları: 
 
Türü   Adet / Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müşter i  İmza 
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………/……./……………. 
 
TAKASBANK 

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 

KREDİLER EKİBİ 
 
Reşitpaşa Mah. Borsa Cad. No:4 34467 Emirgan-

Sarıyer/ÎSTANBUL 

 
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) ………………………….. numaralı müşterisiyim. 

Bankanızla akdettiğim ….../…,../……………tarihli “ Rehin Sözleşmesi” kapsamında, maliki olduğum 
ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki aşağıda numarası belirtilen hesabımdan yine Merkezi Kayıt 
Kuruluşu A.Ş. nezdindeki Bankanız Rehin/Teminat hesabına gönderilen sermaye piyasası araçlarımın 
yerme ve/veya onlara ilaveten aşağıda tür ve adedi belirtilen sermaye piyasası araçlarımı rehin 
verdiğimi kabul ve beyan ederim. 

Saygılarımla, 
 

İsim: 

 
 
Merkezi Kayıt Kuruluşu Hesap No: 
 
Takasbank’a Rehin Verilen Sermaye Piyasası Araçları: 
 
Türü   Adet / Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müşter i  İmza 
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………/……./……………. 
 
TAKASBANK 

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 

KREDİLER EKİBİ 
 
Reşitpaşa Mah. Borsa Cad. No:4 34467 Emirgan-

Sarıyer/ÎSTANBUL 

 
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) ………………………….. numaralı müşterisiyim. 

Bankanızla akdettiğim ….../…,../……………tarihli “ Rehin Sözleşmesi” kapsamında, maliki olduğum 
ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki aşağıda numarası belirtilen hesabımdan yine Merkezi Kayıt 
Kuruluşu A.Ş. nezdindeki Bankanız Rehin/Teminat hesabına gönderilen sermaye piyasası araçlarımın 
yerme ve/veya onlara ilaveten aşağıda tür ve adedi belirtilen sermaye piyasası araçlarımı rehin 
verdiğimi kabul ve beyan ederim. 

Saygılarımla, 
 

İsim: 

 

 
Merkezi Kayıt Kuruluşu Hesap No: 
 
Takasbank’a Rehin Verilen Sermaye Piyasası Araçları: 
 
Türü   Adet / Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müşter i  İmza 
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………/……./……………. 
 
TAKASBANK 

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 

KREDİLER EKİBİ 
 
Reşitpaşa Mah. Borsa Cad. No:4 34467 Emirgan-

Sarıyer/ÎSTANBUL 

 
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) ………………………….. numaralı müşterisiyim. 

Bankanızla akdettiğim ….../…,../……………tarihli “ Rehin Sözleşmesi” kapsamında, maliki olduğum 
ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki aşağıda numarası belirtilen hesabımdan yine Merkezi Kayıt 
Kuruluşu A.Ş. nezdindeki Bankanız Rehin/Teminat hesabına gönderilen sermaye piyasası araçlarımın 
yerme ve/veya onlara ilaveten aşağıda tür ve adedi belirtilen sermaye piyasası araçlarımı rehin 
verdiğimi kabul ve beyan ederim. 

Saygılarımla, 
 

İsim: 

 
 
Merkezi Kayıt Kuruluşu Hesap No: 
 
Takasbank’a Rehin Verilen Sermaye Piyasası Araçları: 
 
Türü   Adet / Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müşter i  İmza 
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YATIRIMCI HESABINDA BULUNMAYAN VE AÇIĞA SATIŞ TUŞU/ KULLANILMADAN YAPILAN 
HİSSE SENEDİ SATIŞLARINA İLİŞKİN 

YATIRIMCI BEYANI 
 

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş, nezdindeki ……………….. no.Iu hesabımdan .…../...../……….. 

tarihinde gerçekleştireceğim/gerçekleştirdiğim satış işlemine konu aşağıda adedi ve ismi yer alan 

hisse senetlerini şirketinize tevdi edebilecek durumda olduğumu ve satışa konu hisse 

senedini/senetlerini takas tarihine kadar Şirketinize ileteceğimi, söz konusu hisse senetleri üzerinde 

herhangi bir blokaj bulunmadığını veya teminat olarak kullanılmadığını, hesabımda bulunmadığı 

halde satışım gerçekleştirdiğim hisse senedini/senetlerini sadece nezdinizdeki hesabımdan sattığımı 

kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

Bu kapsamda, satış işlemine konu hisse senetlerinin, şahsıma ait aşağıda detaylarına yer verdiğim 

aracı kurum/banka nezdindeki hesabımda/hesaplarımda işlem anında bulunduğunu, bu 

hesaba/hesaplara ilişkin ilk talebinizde gerekli her türlü belgeyi ilgili kuramlardan temin ederek 

(hesap ekstresi, hesap özeti, varlık durum raporu, vb.) tarafınıza sunacağımı, gerekli gördüğünüz 

durumlarda söz konusu belge ve bilgilerin ve bu beyanın, doğruluğunu ilgili kurumlardan tarafınızca 

teyit edilebileceğini, tarafınıza bu kapsamda sunduğum her türlü belgenin doğruyu yansıttığını ve 

güncel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereği doğan hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul ve 

beyan ederim. 

Saygılarımla, 

 

İsim: 

 

Satışa Konu Hisse Senetleri; 

Adet  Hisse Senedi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müşter i  İmza 
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KREDİ LİMİT ARTTIRIM TALEP FORMU 
 

MEVCUT KREDİ LİMİTİ:………………………………………… 

TALEP EDİLEN EK LİMİT:……………………………………….. 

TOPLAM KREDİ LİMİTİ:………………..……………………….. 

Nezdinizdeki …………………… numaralı kredi hesabıma yukarıda belirtilen limitin tahsis edilmesini 

talep ederim. 

 
TARİH:…..../..……../……………….. 

İSİM: 

 

 
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YETKİLİ ONAYI 

 
 
 
 
 

KREDİ LİMİT ARTTIRIM TALEP FORMU 
 

MEVCUT KREDİ LİMİTİ:……………………………….……… 

TALEP EDİLEN EK LİMİT:…………………………….…….….. 

TOPLAM KREDİ LİMİTİ:………………..………………….….. 

Nezdinizdeki …………………… numaralı kredi hesabıma yukarıda belirtilen limitin tahsis edilmesini 

talep ederim. 

 
TARİH:…..../..……../……………….. 

İSİM: 

 

 
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YETKİLİ ONAYI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Müşter i  İmza 

Müşter i  İmza 
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KREDİ LİMİT ARTTIRIM TALEP FORMU 
 

MEVCUT KREDİ LİMİTİ:………………………………………… 

TALEP EDİLEN EK LİMİT:……………………………………….. 

TOPLAM KREDİ LİMİTİ:………………..……………………….. 

Nezdinizdeki …………………… numaralı kredi hesabıma yukarıda belirtilen limitin tahsis edilmesini 

talep ederim. TARİH:…..../..……../……………….. 

İSİM: 

 

 
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YETKİLİ ONAYI  
 
 
 
 
 
 
 
 

KREDİ FAİZ ORANI DEĞİŞİKLİK TALEP FORMU 
 

Nezdinizdeki................................numaralı kredi hesabıma uygulanan %.........faiz oranının 
%.........olarak değiştirilerek uygulanmasını talep ederim. TARİH:……..../..……../……… 

İSİM: 

 
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YETKİLİ ONAYI 
 
 

 

 
 

KREDİ FAİZ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ 
 

Nezdimizdeki................................numaralı kredi hesabınıza uygulanan %.........faiz oranı %.........olarak 
….…./….…./…………….tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilecek olup bilgilerinize sunarız. 

TARİH:……..../..……../……… 

 
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
 
 

 

Müşter i  İmza 


