
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ

KREDİLİ ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KREDİ HESABI NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

Bir tarafta Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 20 Kat: 4 Şişli 34382 
İSTANBUL adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca 
“ARACI KURUM” diye anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı   :..........................................................................................
Adresi    :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No  :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” diye anılacaktır) arasında …...../…..../…….......... tarihinde 
aşağıdaki koşullarda sermaye piyasası araçlarının kredili alım satımına ilişkin işbu 
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı Çerçeve Sözleşmesi (Aşağıda kısaca 
“Sözleşme” diye anılacaktır) imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

İşbu sözleşmede yer alan;

Kanun : Sermaye Piyasası Kanunu’nu,

Kurul (SPK) : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : SPK’nın “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve 
  Ödünç Alma ve Verme İşlemleri” Hakkındaki ilgili tebliği ve bu 
  tebliğde değişiklik yapılmasına yönelik olarak çıkarılan ve 
  çıkarılacak olan tebliğleri ve düzenlemeleri, 

Borsa : Sermaye Piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve Kurulca 
  Tebliğ konusu işlemlerin yapılmasına izin verilen teşkilatlanmış 
  diğer piyasaları,

BİAŞ : Borsa İstanbul A.Ş.’yi

Takasbank : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,

MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu’nu,

O/N Oranı : Gecelik Borçlanma Oranı’nı,

1

İşleme Konu Kıymetler: Kullandırılan kredi karşılığında satın alınan sermaye piyasası 
  araçları ile müşterinin bu işlemler nedeni ile yatırdığı nakit ve 
  sermaye piyasası araçlarının toplamını,
Sermaye Piyasası
Araçları : Menkul Kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını,

Kredili Sermaye
Piyasası Aracı Alımı : Tebliğ’de yer alan esaslar çerçevesinde kredi kullanılması 
  suretiyle müşteri tarafından sermaye piyasası aracı alınmasını,

Özkaynak
(Özkaynak Tutarı) : İşleme konu kıymetlerin Tebliğ’de belirtilen esaslara göre 
  belirlenen cari değerleri ile bu kıymetlere ödenen kâr payı, faiz ve 
  benzeri gelirler toplamından verilen kredi tutarının ve günlük 
  olarak tahakkuk etmiş faizlerinin düşülmesi sonucu bulunan 
  tutarı,

Özkaynak Oranı : Özkaynak tutarının işleme konu kıymetlerin cari piyasa değerine 
  bölümünü,

Başlangıç
Özkaynak Oranı : Kredili sermaye piyasası aracı alımı işleminin başladığı anda 
  uyulması gereken özkaynak oranını,
Özkaynak
Koruma Oranı : Kredili sermaye piyasası aracı alımı işleminin devamı süresince 
  uyulması gereken asgari özkaynak oranını,

Komisyon : Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili ve bunlarla bağlantılı olarak 
  ARACI KURUM'un işbu sözleşme çerçevesinde sağladığı 
  hizmetlere ait ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ adına ve 
  hesabına yapılacak diğer her türlü sermaye piyasası aracı 
  işlemleri nedeniyle yerli ve yabancı ARACI KURUM, Borsa, Takas, 
  Saklama Kuruluşu ve diğer yetkili kuruluşlar tarafından tahakkuk 
  ettirilen her türlü hizmet komisyonları, kurtaj, masraf ve 
  ücretlerin toplamını,
ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşmenin konusu, ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca, ARACI KURUM tarafından 
MÜŞTERİ nam ve hesabına sermaye piyasası aracı alımında kullanılmak üzere kredi tahsis 
edilmesi, bu kredinin kullanım şeklinin ve şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşmeye konu 
olabilecek sermaye piyasası araçları, Tebliğ’de belirlenen şartlar çerçevesinde, kredili 
işlemlere konu olan listelerde yer alan sermaye piyasası araçlarıdır. ARACI KURUM, 
gerekli gördüğü hallerde; sözkonusu listelerde yer almalarına rağmen bazı sermaye 
piyasası araçlarının, işleme konu kıymetlerden sayılmayacağı hususunda karar alma 
hakkına sahiptir.

4. MÜŞTERİ’NİN TANINMASI

ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin kimlik bilgileri ve imza örneklerini dikkate almak suretiyle 
işbu sözleşmeye ait kredili işlem hesabının işlediği müddetçe gerçekleştirilecek 

işlemlerdeki kimlik ve imza örnekleri ile karşılaştırıp, gerekli denetlemeyi yapmak 
suretiyle “Müşteriyi tanıma kuralını” yerine getirecektir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ kimlik
bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. Ancak bu tetkikler sonucunda da anlaşılamayacak 
mahiyetteki imza benzerliklerinin sonuçlarından veya belge ve yetki belgelerinin ARACI 
KURUM’a atfı mümkün olmayan nedenlerle sahteliğinden ARACI KURUM sorumlu 
olmayacaktır.

5. KREDİ KULLANIM ESASLARI

a) ARACI KURUM sermaye piyasası aracı alımı gerçekleştirmek isteyen MÜŞTERİ’ye 
 sermaye piyasası aracı alım kredisi sağlamayı ve MÜŞTERİ hesabına sermaye piyasası 
 aracı alımını gerçekleştirmeyi kabul, MÜŞTERİ de bu sözleşme hükümlerine uymayı 
 kabul ve taahhüt eder. ARACI KURUM, MÜŞTERİ için işbu sözleşmenin 6. maddesinin (a) 
 bendinde belirtilen kredi limiti dahilinde bu sözleşme kapsamındaki kredileri kısmen 
 veya tamamen kullandırmaya, kredi kullandırma koşullarını düzenlemeye, değiştirmeye, 
 kredi limitini azaltmaya ve dilediği anda kesmeye yetkilidir.

b) MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a verdiği talimatı ve müteakip işlemleri bizzat izlemek ile 
 yükümlü olup, işlem sonucunun kendisine bildirilmediği veya geç bildirildiği iddiası ile 
 ARACI KURUM’dan hiçbir hak talebinde bulunamaz ve tahakkuk eden işlem nedeniyle 
 doğan faiz ve komisyona da itiraz edemez.

c) MÜŞTERİ, kendi nam ve hesabına kredili sermaye piyasası aracı alımını yapacak olan 
 ARACI KURUM’ca satın alınan sermaye piyasası araçlarının toplam bedeli üzerinden, 
 Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesinde 
 belirtilen oranda kurtaj ve buna bağlı olarak ödemesi gereken sair tüm vergi ve 
 masraflar ile ARACI KURUM tarafından belirlenecek takas ücretini ödemek ile 
 yükümlüdür. İşbu hizmet bedeli vesair ödemeler peşin yapılacaktır. Başlangıçta 
 belirlenen kurtaj oranı vesair tüm vergi ve masraflar günün koşullarına göre yetkili 
 merciiler ve dolayısı ile ARACI KURUM tarafından da her zaman değiştirilebilir. Bu 
 durumda MÜŞTERİ yeni düzenlemelere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

d) ARACI KURUM’un MÜŞTERİ nam ve hesabına kredi kullandırmak yolu ile satın aldığı 
 sermaye piyasası araçları, MKK’daki ve Takasbank’taki ARACI KURUM hesabında 
 saklanır ve MÜŞTERİ’nin yazılı izni olmaksızın bu kıymetler başka bir kişi ve/veya 
 kuruma satılamaz, teminat gösterilemez ve ödünç verilemez. MÜŞTERİ adına kredili 
 olarak satın alınan sermaye piyasası araçları MÜŞTERİ tarafından başka bir işlem için
 teminat olarak gösterilemez.

6. KREDİ LİMİTİ VE KREDİ FAİZİ

a) Kredi Limiti : ARACI KURUM bu sözleşme ile MÜŞTERİ lehine ....................................... TL
 (....................................... TL) tutarında sermaye piyasası aracı alım kredisi açmıştır.
 İşbu sözleşmenin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sadece kredi limitinin 
 artırılması ile ilgili bir değişiklik yapılması gereken hallerde; işbu sözleşmenin ekinde 
 bulunan (EK-2) Kredi Limiti Artırım Zeyilnamesi’nin doldurulması ve taraflarca 
 imzalanması gereklidir. Sözkonusu artırım nedeniyle, kredi limitinin artırılan kısmına
 tekabül eden her türlü fon, vergi, resim ve harç ödemeleri MÜŞTERİ tarafından 
 karşılanacaktır.

b) Krediye uygulanacak faiz, ARACI KURUM tarafından günlük olarak tahakkuk ettirilecek 

 olup, BİAŞ Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı oluşan en yüksek O/N 
 oranının üzerine %............... (Yüzde ....................) ilave edilmek suretiyle hesaplanması 
 esastır. Ancak MÜŞTERİ’nin kredisi ile ilgili olarak, ARACI KURUM
 Takasbank Borsa Para Piyasası’nda borçlanmak durumunda kalırsa; bu durumda kredi 
 faizi, bu piyasadaki en yüksek O/N oranının üzerine aynı ilave yapılmak suretiyle 
 hesaplanır. Olağanüstü piyasa koşullarında kredi faizi, cari piyasa faiz oranları ile ARACI 
 KURUM’un kendisinin borçlanma oranları dikkate alınarak, ARACI KURUM tarafından 
 günlük olarak serbestçe belirlenir ve en seri haberleşme cihazı ile MÜŞTERİ’ye bildirilir.
 ARACI KURUM bu oranları dilediği zaman değiştirebilir.

c) Faiz ve gider vergileri de ARACI KURUM tarafından tahakkuk ettirilerek MÜŞTERİ’den 
 tahsil edilir. Tahakkuk ettirilen faiz ve gider vergileri ile her türlü saklama ve hizmet 
 komisyonları, masraf ve bunların gider vergilerini MÜŞTERİ, kendisine herhangi bir 
 ihbar yapılmaksızın ARACI KURUM’a nakden ve def’aten ödeyeceğini beyan, kabul ve 
 taahhüt eder.

d) Kredi faizi ve buna ilişkin tüm vergiler; kredinin devamı boyunca her takvim ayının son 
 işgünü, kredinin kapatılması halinde ise kredinin kapatıldığı gün tahsil edilir. Bahsedilen 
 günlerde MÜŞTERİ’nin sözkonusu faiz ve vergi borçlarını kısmen veya tamamen ifa 
 etmemesi durumunda kalan borç tutarı muacceliyet kesbeder ve işbu sözleşmede yer 
 alan temerrüt hükümleri uygulanır.

e) ARACI KURUM'un muvafakatı olmadan MÜŞTERİ'nin işbu sözleşmeden doğan haklarını 
 başkalarına devir ve temlik yetkisi bulunmamaktadır.

7. KREDİ HESABININ İŞLEYİŞİ

a) ARACI KURUM, sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işleminde MÜŞTERİ adına 
 “kredi hesabı” açar ve bu kredi hesabını MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM’da bulunan diğer 
 hesaplarından ayrı olarak işler ve izler. MÜŞTERİ’nin Tebliğ kapsamındaki işlemlerinden 
 doğan ve yatırılması gereken özkaynak ve benzeri mali yükümlülükleri; ARACI KURUM 
 nezdinde bulunan diğer hesaplarındaki nakit ve/veya sermaye piyasası araçları
 teminat veya karşılık gösterilerek kapatılamaz. Şu kadar ki, özkaynak açığının 
 tamamlanmasını teminen MÜŞTERİ hesapları arasındaki borç ve alacağın mahsubuna 
 yönelik olarak hazırlanan ve bu sözleşmenin ekinde (EK-1) yer alan “OTOMATİK VİRMAN 
 TALİMATI”nın imzalanması suretiyle MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM’a yetki 
 verilmesi halinde hesaplar arasında virman yapılabilir.

b) Kredili olarak sermaye piyasası aracı almak isteyen MÜŞTERİ; Tebliğ’de belirtilen asgari 
 orandan düşük olmamak kaydıyla, Başlangıç Özkaynak Oranı’nın %......................
 (Yüzde ............................) olmasını sağlayacak tutarda, nakit ve/veya sermaye piyasası 
 aracını özkaynak olarak kredi hesabına yatırmak zorundadır. Günün şartlarına göre 
 başlangıçta yatırılması istenen asgari özkaynak tutarı ARACI KURUM tarafından 
 artırılabilir.

 Kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince, Tebliğ’de belirtilen asgari 
 orandan düşük olmaması kaydıyla, Özkaynak Koruma Oranı’nın %......................
 (Yüzde ............................) olması zorunludur. ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin mali yapısına 
 ve kredi ile satın alınan sermaye piyasası araçlarının risk düzeyine göre daha yüksek bir 
 özkaynak koruma oranı uygulayabilir.

 ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ’nin kredi hesabındaki özkaynak tutarı ve özkaynak 
 oranı Tebliğ’de belirtilen esaslar dahilinde her işgünü itibarı ile hesaplanır.

c) Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemi karşılığı olarak MÜŞTERİ’nin kredi 
 hesabına yatırılan özkaynak tutarı, işleme konu kıymetlerin cari değerindeki değişmeler 
 sonucunda gerekli özkaynak tutarının altına düştüğü takdirde, ARACI KURUM eksikliğin 
 tespit edildiği gün itibarıyla, özkaynak oranını başlangıç özkaynak oranına tamamlayacak 
 şekilde nakit ve/veya sermaye piyasası aracı yatırmak üzere müşteriye en seri iletişim 
 aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) ulaşarak özkaynak tamamlama
 bildiriminde bulunur ve teyit alır.

 Özkaynak tamamlama bildiriminin MÜŞTERİ’ye yapıldığı andan itibaren iki iş günü 
 içerisinde, özkaynak tutarının başlangıç teminatı oranını sağlayacak düzeye 
 tamamlanmaması halinde ARACI KURUM, ayrıca bir ihbarname göndermesine gerek 
 kalmaksızın, kredili olarak alınan ve/veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası 
 araçlarını satarak krediyi kapatma yetkisine sahiptir. Kendisine özkaynak tamamlama 
 bildirimi gönderilmiş MÜŞTERİ’nin hiçbir alım emri, bildirim gününden özkaynak 
 tamamlanıncaya kadar geçecek süre boyunca yerine getirilmez.

d) MÜŞTERİ, hesabındaki özkaynak tutarının, başlangıç özkaynak oranı üzerinden 
 hesaplanan özkaynak tutarının üzerine çıkması halinde, kredi hesabından özkaynak 
 fazlasını nakit olarak çekebileceği gibi, ARACI KURUM’ca uygun görülmesi halinde yeni 
 kredili sermaye piyasası aracı alım işlemlerinde de özkaynak olarak kullanabilir.

e) MÜŞTERİ’nin kredili olarak satın aldığı ve/veya özkaynak olarak yatırdığı sermaye 
 piyasası araçlarından doğan, faiz ve temettü gelirleri MÜŞTERİ’ye ait olup bu gelirler 
 MÜŞTERİ adına ARACI KURUM tarafından tahsil edilir.
 Hisse senetlerinden doğan oy hakkı MÜŞTERİ’ye aittir. Kredi karşılığı alınan ya da 
 özkaynak olarak yatırılan hisse senetlerinin, bedelsiz hisse senedi alma ve yeni pay alma 
 hakları MÜŞTERİ hesabına ARACI KURUM tarafından kullanılır.

f) Kurul’ca belirlenen limitin üzerinde kalan tutarlar dikkate alınarak, MÜŞTERİ’nin üç ay 
 içerisinde iki defadan daha fazla nakit ve sermaye piyasası aracı takas yükümlülüğünü 
 ve/veya özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde; ARACI 
 KURUM tarafından iki işgünü içerisinde Borsaya bildirim yapılacağını, MÜŞTERİ kabul ve 
 taahhüt eder. Borsaya bildirim yapılması halinde, işlem gününde emre konu nakit veya
 menkul kıymet tutarlarının MÜŞTERİ’nin hesabında bulunmaması veya emrin verildiği 
 anda peşinen tevdi edilmemesi durumunda; MÜŞTERİ’nin alım veya satım emirleri, 
 keyfiyetin Borsada ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle ARACI KURUM tarafından 
 kabul edilmez.

8. MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER

a) Aşağıda müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imzası bulunan Kefil, MÜŞTERİ’nin 
 Kredi Borcunun bu sözleşmenin 6. maddesinin (a) bendinde yazılı meblağa kadarlık 
 kısmını (Kefalet Meblağı) müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak ödemeyi beyan, 
 kabul ve taahhüt eder. Kefil, Kefalet Meblağı’ndan ayrı olarak, bu sözleşmede öngörülen 
 şekil ve oranda hesaplanacak nakdi ve temerrüt faizlerini, fon ve gider vergilerini, sair
 vergi, resim ve harçları, cezaları ve her türlü masraf ve komisyonları da ödemeyi beyan,
 kabul ve taahhüt eder.

b) Kefil, kefaletinden ötürü, MÜŞTERİ ve diğer kefillerin her türlü borçlarına, müteselsil 
 kefil, müşterek müteselsil borçlusu sıfatıyla kefil ve zamin olduğunu ve bu sıfatla bu 
 sözleşmedeki hükümlerin tamamının kendisi hakkında da aynen uygulanmasını kabul ile 
 söz konusu hükümlerde yer alan hususları aynen kabul ve taahhüt ettiğini,
 Borçlar Kanununun 490. maddesinde kefile tanınan haklardan feragat ettiğini, Kredi ve
 bu sözleşmeden doğan ARACI KURUM’un alacağı için işlemiş ve işleyecek faizlerin 
 tamamından sorumlu olduğunu, Borçlar Kanununun 493. ve 494. maddelerindeki 
 kefaletten kurtulma haklarından feragat ile bu maddelere dayanarak ARACI KURUM’a 
 karşı hiçbir istekte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

c) Kefil, MÜŞTERİ’nin ödemelerini tatil etmesi, borçlarını ödemekte acze düşmesi, iflasa 
 maruz kalması veya Kredinin kat’ı veya herhangi bir sebeple Kredi borcunun geri 
 ödeme sorumluluğunun doğduğu hallerde, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile 
 tarafına herhangi bir ihbarda bulunmaksızın borçlarının muaccel hale geleceğini, bu gibi 
 hallerde ARACI KURUM’dan borçlu aleyhinde takibata geçilmesini ve kefaletten 
 kurtulmayı talep etmeyeceğini ve bu haklarından şimdiden feragat ettiğini beyan, kabul 
 ve taahhüt eder.

9. KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ VE TEMERRÜT

a) ARACI KURUM tarafından yapılan özkaynak tamamlama bildirimine rağmen 
 MÜŞTERİ’nin süresi içerisinde özkaynağı tamamlamaması, işbu sözleşmesi ile 
 belirlenen kredi süresinin sona ermesi, MÜŞTERİ’nin işbu sözleşme hükümlerinden
 herhangi birisine uymaması veya kredili alım işlemi yapılan sermaye piyasası
 araçlarının ilgili listeden çıkarılması hallerinde kredi borcu muaccel hale gelir.
 Kredi hesabına konu kredili sermaye piyasası araçlarının ilgili listeden çıkarılması 
 halinde; MÜŞTERİ’nin talebi ve ARACI KURUM’un kabulü halinde listede yer alan bir 
 başka sermaye piyasası aracı ile değiştirilmesi halinde kredi hesabı devam eder.

b) ARACI KURUM yukarıda belirtilen nedenlerle kredi borcuna muacceliyet verdikten sonra 
 MÜŞTERİ’ye ve Kefillere yazılı ihbarda bulunarak borcun derhal ödenmesini ister. Borç 
 ödenmediği takdirde MÜŞTERİ ve Kefiller temerrüde düşmüş sayılır. MÜŞTERİ ve 
 Kefiller bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını beyan, kabul ve taahhüt 
 ederler.

c) MÜŞTERİ ve Kefiller borç bakiyesinin doğduğu tarihten ödeme tarihine kadar geçecek 
 süre için, işbu sözleşmede belirtilen kredi faizinin 2 (İki) katından az olmamak kaydıyla, 
 o tarihte ARACI KURUM tarafından uygulanmakta olan temerrüt faiz oranı üzerinden 
 hesaplanacak temerrüt faizini, vergi ve sair yasal yükümlülükleri ödemeyi beyan, kabul 
 ve taahhüt eder.

d) Muaccel hale gelen kredi karşılığında, özkaynak olarak yatırılan kıymetler nakde 
 dönüştürülmek suretiyle tasfiye edilebileceği gibi, aracı kurumun hesabına da 
 geçirilebilir. Bu durumda söz konusu kıymetler Tebliğde yer alan değerleme hükümleri 
 çerçevesinde değerlenir.

10. TEMİNAT HÜKÜMLERİ

a) Bu sözleşme uyarınca, kredili sermaye piyasası aracı işlemi ile ilgili MÜŞTERİ tarafından 
 özkaynak olarak başlangıçta ve daha sonra ARACI KURUM’a teslim edilen MÜŞTERİ’ye 
 ait sermaye piyasası araçları ve/veya nakit ile ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ

 hesabına satın alınan kredili sermaye piyasası araçlarının MÜŞTERİ’nin bu sözleşmeden 
 doğmuş veya doğacak borçlarının teminatı olarak ARACI KURUM lehine rehinli olduğunu 
 MÜŞTERİ beyan ve kabul eder.

b) MÜŞTERİ, işbu sözleşmeye ait kredili işlem hesabı ile ilgili işlemler nedeniyle ARACI 
 KURUM’ca yapılacak her türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak 
 borçlarının güvencesini oluşturmak üzere, ARACI KURUM nezdinde bulunan nakit ve
 menkul kıymetlerinin üzerinde, ARACI KURUM’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, 
 hapis hakkını doğuran alacakla bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı 
 bulunacağını, bunların ve alacaklarının ARACI KURUM’a Medeni Kanun’un 939. ve 
 devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş olduğunu, herhangi bir ihbarda 
 bulunulmaksızın ARACI KURUM’ca Borçlar Kanunu’nun 118. ve devamı maddelerindeki 
 esaslar uyarınca takas, 84-86. maddelerdeki koşullar uyarınca da mahsup edileceğini 
 veya ARACI KURUM’un özen borcu içinde ve MÜŞTERİ menfaatlerini gözeterek borsada
 veya haricen satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi, her türlü fon kesintisi, Banka ve
 Sigorta Muameleleri Vergisi ve diğer vergileri de ekleyerek, alacağına takas ve mahsup 
 etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
 altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
 kabzı konusunda ARACI KURUM’un yetkili olduğunu, ARACI KURUM’un bu yetkisinin 
 aynı zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız 
 beyan, kabul ve taahhüt eder.

11. ARACI KURUM’UN MÜŞTERİ’YE KULLANDIRMAK AMACI İLE KREDİ ALMASI

a) ARACI KURUM, Tebliğde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülecek sermaye piyasası 
 araçlarının kredili alımı işlemlerinde sermaye piyasası aracı teminatı karşılığında 
 MÜŞTERİ’ye kullandırmak üzere bankalar, Takasbank ve Kurul’un uygun gördüğü diğer 
 kurum ve kuruluşlar ile organize ödünç piyasalarından kredi alabilir. ARACI KURUM bu 
 kredi karşılığında, kredinin özkaynağı olarak kredi kuruluşu tarafından talep edilen
 miktardan daha fazla sermaye piyasası aracını teminat olarak veremez. Teminat olarak 
 verilen sermaye piyasası araçları, sadece MÜŞTERİ’ye kullandırılmak üzere alınan 
 krediye teminat teşkil eder.

b) ARACI KURUM’un kredi kullandığı kurum ve kuruluşlar ile piyasalar, kredi karşılığında 
 kendisine verilen sermaye piyasası araçlarını kredinin teminatı olarak alır ve bu 
 sermaye piyasası araçlarını başka bir kişi veya kuruma satamaz, teminat gösteremez ve 
 ödünç veremez. ARACI KURUM ile kredi alınan kuruluşlar arasında imzalanan  
 sözleşmelerin kredinin sona ermesi ve geri ödemeye ilişkin hükümleri saklıdır.

c) ARACI KURUM’un MÜŞTERİ hesabına kredi alması durumunda MÜŞTERİ; ARACI 
 KURUM’un vekil sıfatıyla hareket ettiğini, kredi alınması ve kredi ile ilgili sözleşmelerin 
 imzalanması nedeniyle doğacak tüm borç ve yükümlülüklerinin kendisine ait olacağını; 
 krediyi, kredi sözleşmesi ve bu sözleşme hükümlerine göre anapara, faiz, vergi, fon ve 
 diğer masraflar ile birlikte geri ödeyeceğini; ARACI KURUM tarafından vekil sıfatıyla 
 kredi kuruluşu ile imzalanacak kredi sözleşmesi hükümlerinin kendisi için tamamen 
 bağlayıcı olacağını; sözkonusu kredi nedeniyle ARACI KURUM’un kendisine atfı mümkün 
 olan haller dışında, uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanın kendisine ait olduğunu ve 
 bunları tazminle yükümlü olacağını, ARACI KURUM’un MÜŞTERİ’ye ait sermaye piyasası 
 araçlarını ilgili kredi kuruluşuna veya piyasa kurumlarına sözkonusu kredinin rehinli 
 teminatını teşkil etmek üzere teslim etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
 eder.

12. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

a) Sözleşmenin süresi :      Süresiz         ............. Ay/Yıl (..........................................................)

b) İşbu sözleşme, taraflardan birinin sözleşmeyi yazılı olarak feshetmesi halinde sona erer. 
 Yazılı fesih bildiriminin fesih tarihinden en az 15 (Onbeş) gün önce yapılmış olması 
 zorunludur. MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmenin hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde 
 ARACI KURUM’un sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı saklıdır.

c) MÜŞTERİ’nin ölümü veya tüzel kişiliğinin sona ermesi ve ARACI KURUM’un çeşitli  
 sebeplerle faaliyetini durdurması ya da faaliyetinin Kurul tarafından durdurulması 
 hallerinde işbu sözleşme kendiliğinden sona erer. Bunun yanı sıra MÜŞTERİ bu 
 sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; ARACI KURUM, 
 MÜŞTERİ adına açılan kredi hesabını kapatabilir, işlemi durdurabilir veya sözleşmeyi 
 fesih suretiyle hükümsüz kılabilir.

d) MÜŞTERİ’nin de işbu sözleşmenin uygulanmasından doğan haklı sebeplerle fesih 
 talebinde bulunabilmesi için ………… (….………) gün önceden bildirimde bulunması, bu 
 sözleşmeye bağlı olarak ARACI KURUM’un doğmuş ve doğacak her türlü alacağının 
 MÜŞTERİ’ce karşılanmış olması gerekmektedir.

e) Sözleşmenin ARACI KURUM tarafından feshi halinde, MÜŞTERİ’nin doğmuş ve doğacak 
 hakları ile hesap bakiyesi ARACI KURUM’un mahsup hakkı saklı kalmak kaydıyla 
 MÜŞTERİ’ye derhal ödenecektir.

f) Sözleşmenin sona ermesi halinde MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a olan tüm nakit ve/veya 
 sermaye piyasası aracı teslim borçlarını ......... (....................) gün içerisinde nakden ve 
 def’aten ödemek zorundadır.

13. SÖZLEŞMENİN TADİLİ

 ARACI KURUM işbu sözleşmede yer alan hükümleri kısmen veya tamamen değiştirme 
 hakkını haiz olup, değişiklikleri MÜŞTERİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda, 
 MÜŞTERİ’nin sözkonusu değişiklikleri kabul etmeyerek ….. (………..…..) gün içinde 
 sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır. MÜŞTERİ; Kurul, Borsa, Takasbank, MKK 
 veya diğer yetkili kurum düzenlemelerinden veya Kanun, Yönetmelik, Tüzük ve benzeri 
 yasal mevzuattan kaynaklanan değişikliklerden haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

14. ARACI KURUMUN DEFTER VE KAYITLARININ DELİL SAYILMASI

 MÜŞTERİ, bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde, ARACI KURUM’un defter 
 ve kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde, geçerli olacağını beyan ve kabul 
 eder. Borsadaki alım satım işlemlerinde, emirlerin sözlü olarak verildiği hallerde emrin 
 varlığı hususunda taraflar arasında doğacak uyuşmazlıklarda; ARACI KURUM’un 
 kayıtları; ancak faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar gibi her türlü 
 yazılı emir ve mutabakatlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı 
 delil başlangıcı ile teyid olunabildiği takdirde esas alınacaktır.

15. DİĞER HÜKÜMLER

a) ARACI KURUM Kredi Hesaplarına ilişkin ay içinde gerçekleşen işlemler konusunda, aylık 
 dönemler itibarıyla ilgili dönemi izleyen 7 (Yedi) gün içinde hesap ekstresi gönderir. 
 ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den aylık ekstrelerin iadeli taahhütlü posta gönderim 
 masrafını isteme hakkına haizdir.

b) Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adresleri kanuni ikametgah kabul edilecektir. 
 Taraflar, bu adreslere yapılacak tebligatın usulüne uygun ve geçerli olarak yapıldığını 
 kabul ederler. Taraflar, beyan ettikleri adresleri değiştirirlerse bu değişikliği yazılı 
 olarak 15 (Onbeş) gün içinde diğer tarafa bildirmeyi taahhüt ederler. Aksi takdirde, 
 sözleşmedeki adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

c) İşbu sözleşmeden ve/veya kredi kuruluşları ile akdedilen kredi sözleşmesinden ve/veya 
 piyasalardan yapılan borçlanmalardan ötürü doğmuş veya ileride doğabilecek her türlü 
 fon, damga vergisi, Banka ve Sigorta Muamele Vergisi, diğer vergi, resim ve harçlar ile 
 bunlara terettüp eden gecikme cezaları ve sair cezalar ve doğabilecek sair her türlü 
 masraflar MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.

d) İşbu sözleşme uyarınca ARACI KURUM’ca MÜŞTERİ hesabına yapılacak sermaye 
 piyasası aracı alım satım işlemleri, bilgilendirme, rehin, hapis, tasfiye ve diğer 
 hususlarda bu sözleşme hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla taraflar arasında 
 akdedilmiş bulunan ........./........../.................... tarih ve ............................. no.lu
 Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesi 
 hükümlerinin saklı olduğu hususu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.

e) Bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasından doğacak ihtilafların halinde 
 ................................................. Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu 
 taraflar kabul ve beyan ederler.

16. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Sözleşmenin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm 
bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan 
hallerde genel hükümler uygulanır. Bu sözleşme her iki taraf tarafından 
........./........../.................... tarihinde, 16 (Onaltı) madde ve 2 (İki) nüsha olarak düzenlenip 
imzalanmış ve yine aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme altında imzası bulunan
MÜŞTERİ sözleşmenin bir nüshasını teslim aldığını kabul ve taahhüt eder.

   ARACI KURUM     MÜŞTERİ

   HALK YATIRIM    Adı Soyadı :
    MENKUL DEĞERLER A.Ş.

                  İmza :

MÜŞTEREK BORÇLU ve MÜTESELSİL KEFİL(LER)

Adı Soyadı / Unvanı  :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks Numarası  :..........................................................................................
Adres    :..........................................................................................
    ...........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
İmza / Yetkili İmzalar :..........................................................................................

Damga Vergisi: (Rakam ile) ....................... TL ....................... Kr
(Yazı ile)............................................................. TL ............................................................ Kr



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KREDİ HESABI NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

Bir tarafta Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 20 Kat: 4 Şişli 34382 
İSTANBUL adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca 
“ARACI KURUM” diye anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı   :..........................................................................................
Adresi    :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No  :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” diye anılacaktır) arasında …...../…..../…….......... tarihinde 
aşağıdaki koşullarda sermaye piyasası araçlarının kredili alım satımına ilişkin işbu 
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı Çerçeve Sözleşmesi (Aşağıda kısaca 
“Sözleşme” diye anılacaktır) imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

İşbu sözleşmede yer alan;

Kanun : Sermaye Piyasası Kanunu’nu,

Kurul (SPK) : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : SPK’nın “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve 
  Ödünç Alma ve Verme İşlemleri” Hakkındaki ilgili tebliği ve bu 
  tebliğde değişiklik yapılmasına yönelik olarak çıkarılan ve 
  çıkarılacak olan tebliğleri ve düzenlemeleri, 

Borsa : Sermaye Piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve Kurulca 
  Tebliğ konusu işlemlerin yapılmasına izin verilen teşkilatlanmış 
  diğer piyasaları,

BİAŞ : Borsa İstanbul A.Ş.’yi

Takasbank : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,

MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu’nu,

O/N Oranı : Gecelik Borçlanma Oranı’nı,

İşleme Konu Kıymetler: Kullandırılan kredi karşılığında satın alınan sermaye piyasası 
  araçları ile müşterinin bu işlemler nedeni ile yatırdığı nakit ve 
  sermaye piyasası araçlarının toplamını,
Sermaye Piyasası
Araçları : Menkul Kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını,

Kredili Sermaye
Piyasası Aracı Alımı : Tebliğ’de yer alan esaslar çerçevesinde kredi kullanılması 
  suretiyle müşteri tarafından sermaye piyasası aracı alınmasını,

Özkaynak
(Özkaynak Tutarı) : İşleme konu kıymetlerin Tebliğ’de belirtilen esaslara göre 
  belirlenen cari değerleri ile bu kıymetlere ödenen kâr payı, faiz ve 
  benzeri gelirler toplamından verilen kredi tutarının ve günlük 
  olarak tahakkuk etmiş faizlerinin düşülmesi sonucu bulunan 
  tutarı,

Özkaynak Oranı : Özkaynak tutarının işleme konu kıymetlerin cari piyasa değerine 
  bölümünü,

Başlangıç
Özkaynak Oranı : Kredili sermaye piyasası aracı alımı işleminin başladığı anda 
  uyulması gereken özkaynak oranını,
Özkaynak
Koruma Oranı : Kredili sermaye piyasası aracı alımı işleminin devamı süresince 
  uyulması gereken asgari özkaynak oranını,

Komisyon : Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili ve bunlarla bağlantılı olarak 
  ARACI KURUM'un işbu sözleşme çerçevesinde sağladığı 
  hizmetlere ait ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ adına ve 
  hesabına yapılacak diğer her türlü sermaye piyasası aracı 
  işlemleri nedeniyle yerli ve yabancı ARACI KURUM, Borsa, Takas, 
  Saklama Kuruluşu ve diğer yetkili kuruluşlar tarafından tahakkuk 
  ettirilen her türlü hizmet komisyonları, kurtaj, masraf ve 
  ücretlerin toplamını,
ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşmenin konusu, ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca, ARACI KURUM tarafından 
MÜŞTERİ nam ve hesabına sermaye piyasası aracı alımında kullanılmak üzere kredi tahsis 
edilmesi, bu kredinin kullanım şeklinin ve şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşmeye konu 
olabilecek sermaye piyasası araçları, Tebliğ’de belirlenen şartlar çerçevesinde, kredili 
işlemlere konu olan listelerde yer alan sermaye piyasası araçlarıdır. ARACI KURUM, 
gerekli gördüğü hallerde; sözkonusu listelerde yer almalarına rağmen bazı sermaye 
piyasası araçlarının, işleme konu kıymetlerden sayılmayacağı hususunda karar alma 
hakkına sahiptir.

4. MÜŞTERİ’NİN TANINMASI

ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin kimlik bilgileri ve imza örneklerini dikkate almak suretiyle 
işbu sözleşmeye ait kredili işlem hesabının işlediği müddetçe gerçekleştirilecek 
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işlemlerdeki kimlik ve imza örnekleri ile karşılaştırıp, gerekli denetlemeyi yapmak 
suretiyle “Müşteriyi tanıma kuralını” yerine getirecektir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ kimlik
bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. Ancak bu tetkikler sonucunda da anlaşılamayacak 
mahiyetteki imza benzerliklerinin sonuçlarından veya belge ve yetki belgelerinin ARACI 
KURUM’a atfı mümkün olmayan nedenlerle sahteliğinden ARACI KURUM sorumlu 
olmayacaktır.

5. KREDİ KULLANIM ESASLARI

a) ARACI KURUM sermaye piyasası aracı alımı gerçekleştirmek isteyen MÜŞTERİ’ye 
 sermaye piyasası aracı alım kredisi sağlamayı ve MÜŞTERİ hesabına sermaye piyasası 
 aracı alımını gerçekleştirmeyi kabul, MÜŞTERİ de bu sözleşme hükümlerine uymayı 
 kabul ve taahhüt eder. ARACI KURUM, MÜŞTERİ için işbu sözleşmenin 6. maddesinin (a) 
 bendinde belirtilen kredi limiti dahilinde bu sözleşme kapsamındaki kredileri kısmen 
 veya tamamen kullandırmaya, kredi kullandırma koşullarını düzenlemeye, değiştirmeye, 
 kredi limitini azaltmaya ve dilediği anda kesmeye yetkilidir.

b) MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a verdiği talimatı ve müteakip işlemleri bizzat izlemek ile 
 yükümlü olup, işlem sonucunun kendisine bildirilmediği veya geç bildirildiği iddiası ile 
 ARACI KURUM’dan hiçbir hak talebinde bulunamaz ve tahakkuk eden işlem nedeniyle 
 doğan faiz ve komisyona da itiraz edemez.

c) MÜŞTERİ, kendi nam ve hesabına kredili sermaye piyasası aracı alımını yapacak olan 
 ARACI KURUM’ca satın alınan sermaye piyasası araçlarının toplam bedeli üzerinden, 
 Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesinde 
 belirtilen oranda kurtaj ve buna bağlı olarak ödemesi gereken sair tüm vergi ve 
 masraflar ile ARACI KURUM tarafından belirlenecek takas ücretini ödemek ile 
 yükümlüdür. İşbu hizmet bedeli vesair ödemeler peşin yapılacaktır. Başlangıçta 
 belirlenen kurtaj oranı vesair tüm vergi ve masraflar günün koşullarına göre yetkili 
 merciiler ve dolayısı ile ARACI KURUM tarafından da her zaman değiştirilebilir. Bu 
 durumda MÜŞTERİ yeni düzenlemelere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

d) ARACI KURUM’un MÜŞTERİ nam ve hesabına kredi kullandırmak yolu ile satın aldığı 
 sermaye piyasası araçları, MKK’daki ve Takasbank’taki ARACI KURUM hesabında 
 saklanır ve MÜŞTERİ’nin yazılı izni olmaksızın bu kıymetler başka bir kişi ve/veya 
 kuruma satılamaz, teminat gösterilemez ve ödünç verilemez. MÜŞTERİ adına kredili 
 olarak satın alınan sermaye piyasası araçları MÜŞTERİ tarafından başka bir işlem için
 teminat olarak gösterilemez.

6. KREDİ LİMİTİ VE KREDİ FAİZİ

a) Kredi Limiti : ARACI KURUM bu sözleşme ile MÜŞTERİ lehine ....................................... TL
 (....................................... TL) tutarında sermaye piyasası aracı alım kredisi açmıştır.
 İşbu sözleşmenin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sadece kredi limitinin 
 artırılması ile ilgili bir değişiklik yapılması gereken hallerde; işbu sözleşmenin ekinde 
 bulunan (EK-2) Kredi Limiti Artırım Zeyilnamesi’nin doldurulması ve taraflarca 
 imzalanması gereklidir. Sözkonusu artırım nedeniyle, kredi limitinin artırılan kısmına
 tekabül eden her türlü fon, vergi, resim ve harç ödemeleri MÜŞTERİ tarafından 
 karşılanacaktır.

b) Krediye uygulanacak faiz, ARACI KURUM tarafından günlük olarak tahakkuk ettirilecek 

 olup, BİAŞ Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı oluşan en yüksek O/N 
 oranının üzerine %............... (Yüzde ....................) ilave edilmek suretiyle hesaplanması 
 esastır. Ancak MÜŞTERİ’nin kredisi ile ilgili olarak, ARACI KURUM
 Takasbank Borsa Para Piyasası’nda borçlanmak durumunda kalırsa; bu durumda kredi 
 faizi, bu piyasadaki en yüksek O/N oranının üzerine aynı ilave yapılmak suretiyle 
 hesaplanır. Olağanüstü piyasa koşullarında kredi faizi, cari piyasa faiz oranları ile ARACI 
 KURUM’un kendisinin borçlanma oranları dikkate alınarak, ARACI KURUM tarafından 
 günlük olarak serbestçe belirlenir ve en seri haberleşme cihazı ile MÜŞTERİ’ye bildirilir.
 ARACI KURUM bu oranları dilediği zaman değiştirebilir.

c) Faiz ve gider vergileri de ARACI KURUM tarafından tahakkuk ettirilerek MÜŞTERİ’den 
 tahsil edilir. Tahakkuk ettirilen faiz ve gider vergileri ile her türlü saklama ve hizmet 
 komisyonları, masraf ve bunların gider vergilerini MÜŞTERİ, kendisine herhangi bir 
 ihbar yapılmaksızın ARACI KURUM’a nakden ve def’aten ödeyeceğini beyan, kabul ve 
 taahhüt eder.

d) Kredi faizi ve buna ilişkin tüm vergiler; kredinin devamı boyunca her takvim ayının son 
 işgünü, kredinin kapatılması halinde ise kredinin kapatıldığı gün tahsil edilir. Bahsedilen 
 günlerde MÜŞTERİ’nin sözkonusu faiz ve vergi borçlarını kısmen veya tamamen ifa 
 etmemesi durumunda kalan borç tutarı muacceliyet kesbeder ve işbu sözleşmede yer 
 alan temerrüt hükümleri uygulanır.

e) ARACI KURUM'un muvafakatı olmadan MÜŞTERİ'nin işbu sözleşmeden doğan haklarını 
 başkalarına devir ve temlik yetkisi bulunmamaktadır.

7. KREDİ HESABININ İŞLEYİŞİ

a) ARACI KURUM, sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işleminde MÜŞTERİ adına 
 “kredi hesabı” açar ve bu kredi hesabını MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM’da bulunan diğer 
 hesaplarından ayrı olarak işler ve izler. MÜŞTERİ’nin Tebliğ kapsamındaki işlemlerinden 
 doğan ve yatırılması gereken özkaynak ve benzeri mali yükümlülükleri; ARACI KURUM 
 nezdinde bulunan diğer hesaplarındaki nakit ve/veya sermaye piyasası araçları
 teminat veya karşılık gösterilerek kapatılamaz. Şu kadar ki, özkaynak açığının 
 tamamlanmasını teminen MÜŞTERİ hesapları arasındaki borç ve alacağın mahsubuna 
 yönelik olarak hazırlanan ve bu sözleşmenin ekinde (EK-1) yer alan “OTOMATİK VİRMAN 
 TALİMATI”nın imzalanması suretiyle MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM’a yetki 
 verilmesi halinde hesaplar arasında virman yapılabilir.

b) Kredili olarak sermaye piyasası aracı almak isteyen MÜŞTERİ; Tebliğ’de belirtilen asgari 
 orandan düşük olmamak kaydıyla, Başlangıç Özkaynak Oranı’nın %......................
 (Yüzde ............................) olmasını sağlayacak tutarda, nakit ve/veya sermaye piyasası 
 aracını özkaynak olarak kredi hesabına yatırmak zorundadır. Günün şartlarına göre 
 başlangıçta yatırılması istenen asgari özkaynak tutarı ARACI KURUM tarafından 
 artırılabilir.

 Kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince, Tebliğ’de belirtilen asgari 
 orandan düşük olmaması kaydıyla, Özkaynak Koruma Oranı’nın %......................
 (Yüzde ............................) olması zorunludur. ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin mali yapısına 
 ve kredi ile satın alınan sermaye piyasası araçlarının risk düzeyine göre daha yüksek bir 
 özkaynak koruma oranı uygulayabilir.

 ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ’nin kredi hesabındaki özkaynak tutarı ve özkaynak 
 oranı Tebliğ’de belirtilen esaslar dahilinde her işgünü itibarı ile hesaplanır.

c) Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemi karşılığı olarak MÜŞTERİ’nin kredi 
 hesabına yatırılan özkaynak tutarı, işleme konu kıymetlerin cari değerindeki değişmeler 
 sonucunda gerekli özkaynak tutarının altına düştüğü takdirde, ARACI KURUM eksikliğin 
 tespit edildiği gün itibarıyla, özkaynak oranını başlangıç özkaynak oranına tamamlayacak 
 şekilde nakit ve/veya sermaye piyasası aracı yatırmak üzere müşteriye en seri iletişim 
 aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) ulaşarak özkaynak tamamlama
 bildiriminde bulunur ve teyit alır.

 Özkaynak tamamlama bildiriminin MÜŞTERİ’ye yapıldığı andan itibaren iki iş günü 
 içerisinde, özkaynak tutarının başlangıç teminatı oranını sağlayacak düzeye 
 tamamlanmaması halinde ARACI KURUM, ayrıca bir ihbarname göndermesine gerek 
 kalmaksızın, kredili olarak alınan ve/veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası 
 araçlarını satarak krediyi kapatma yetkisine sahiptir. Kendisine özkaynak tamamlama 
 bildirimi gönderilmiş MÜŞTERİ’nin hiçbir alım emri, bildirim gününden özkaynak 
 tamamlanıncaya kadar geçecek süre boyunca yerine getirilmez.

d) MÜŞTERİ, hesabındaki özkaynak tutarının, başlangıç özkaynak oranı üzerinden 
 hesaplanan özkaynak tutarının üzerine çıkması halinde, kredi hesabından özkaynak 
 fazlasını nakit olarak çekebileceği gibi, ARACI KURUM’ca uygun görülmesi halinde yeni 
 kredili sermaye piyasası aracı alım işlemlerinde de özkaynak olarak kullanabilir.

e) MÜŞTERİ’nin kredili olarak satın aldığı ve/veya özkaynak olarak yatırdığı sermaye 
 piyasası araçlarından doğan, faiz ve temettü gelirleri MÜŞTERİ’ye ait olup bu gelirler 
 MÜŞTERİ adına ARACI KURUM tarafından tahsil edilir.
 Hisse senetlerinden doğan oy hakkı MÜŞTERİ’ye aittir. Kredi karşılığı alınan ya da 
 özkaynak olarak yatırılan hisse senetlerinin, bedelsiz hisse senedi alma ve yeni pay alma 
 hakları MÜŞTERİ hesabına ARACI KURUM tarafından kullanılır.

f) Kurul’ca belirlenen limitin üzerinde kalan tutarlar dikkate alınarak, MÜŞTERİ’nin üç ay 
 içerisinde iki defadan daha fazla nakit ve sermaye piyasası aracı takas yükümlülüğünü 
 ve/veya özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde; ARACI 
 KURUM tarafından iki işgünü içerisinde Borsaya bildirim yapılacağını, MÜŞTERİ kabul ve 
 taahhüt eder. Borsaya bildirim yapılması halinde, işlem gününde emre konu nakit veya
 menkul kıymet tutarlarının MÜŞTERİ’nin hesabında bulunmaması veya emrin verildiği 
 anda peşinen tevdi edilmemesi durumunda; MÜŞTERİ’nin alım veya satım emirleri, 
 keyfiyetin Borsada ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle ARACI KURUM tarafından 
 kabul edilmez.

8. MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER

a) Aşağıda müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imzası bulunan Kefil, MÜŞTERİ’nin 
 Kredi Borcunun bu sözleşmenin 6. maddesinin (a) bendinde yazılı meblağa kadarlık 
 kısmını (Kefalet Meblağı) müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak ödemeyi beyan, 
 kabul ve taahhüt eder. Kefil, Kefalet Meblağı’ndan ayrı olarak, bu sözleşmede öngörülen 
 şekil ve oranda hesaplanacak nakdi ve temerrüt faizlerini, fon ve gider vergilerini, sair
 vergi, resim ve harçları, cezaları ve her türlü masraf ve komisyonları da ödemeyi beyan,
 kabul ve taahhüt eder.

b) Kefil, kefaletinden ötürü, MÜŞTERİ ve diğer kefillerin her türlü borçlarına, müteselsil 
 kefil, müşterek müteselsil borçlusu sıfatıyla kefil ve zamin olduğunu ve bu sıfatla bu 
 sözleşmedeki hükümlerin tamamının kendisi hakkında da aynen uygulanmasını kabul ile 
 söz konusu hükümlerde yer alan hususları aynen kabul ve taahhüt ettiğini,
 Borçlar Kanununun 490. maddesinde kefile tanınan haklardan feragat ettiğini, Kredi ve
 bu sözleşmeden doğan ARACI KURUM’un alacağı için işlemiş ve işleyecek faizlerin 
 tamamından sorumlu olduğunu, Borçlar Kanununun 493. ve 494. maddelerindeki 
 kefaletten kurtulma haklarından feragat ile bu maddelere dayanarak ARACI KURUM’a 
 karşı hiçbir istekte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

c) Kefil, MÜŞTERİ’nin ödemelerini tatil etmesi, borçlarını ödemekte acze düşmesi, iflasa 
 maruz kalması veya Kredinin kat’ı veya herhangi bir sebeple Kredi borcunun geri 
 ödeme sorumluluğunun doğduğu hallerde, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile 
 tarafına herhangi bir ihbarda bulunmaksızın borçlarının muaccel hale geleceğini, bu gibi 
 hallerde ARACI KURUM’dan borçlu aleyhinde takibata geçilmesini ve kefaletten 
 kurtulmayı talep etmeyeceğini ve bu haklarından şimdiden feragat ettiğini beyan, kabul 
 ve taahhüt eder.

9. KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ VE TEMERRÜT

a) ARACI KURUM tarafından yapılan özkaynak tamamlama bildirimine rağmen 
 MÜŞTERİ’nin süresi içerisinde özkaynağı tamamlamaması, işbu sözleşmesi ile 
 belirlenen kredi süresinin sona ermesi, MÜŞTERİ’nin işbu sözleşme hükümlerinden
 herhangi birisine uymaması veya kredili alım işlemi yapılan sermaye piyasası
 araçlarının ilgili listeden çıkarılması hallerinde kredi borcu muaccel hale gelir.
 Kredi hesabına konu kredili sermaye piyasası araçlarının ilgili listeden çıkarılması 
 halinde; MÜŞTERİ’nin talebi ve ARACI KURUM’un kabulü halinde listede yer alan bir 
 başka sermaye piyasası aracı ile değiştirilmesi halinde kredi hesabı devam eder.

b) ARACI KURUM yukarıda belirtilen nedenlerle kredi borcuna muacceliyet verdikten sonra 
 MÜŞTERİ’ye ve Kefillere yazılı ihbarda bulunarak borcun derhal ödenmesini ister. Borç 
 ödenmediği takdirde MÜŞTERİ ve Kefiller temerrüde düşmüş sayılır. MÜŞTERİ ve 
 Kefiller bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını beyan, kabul ve taahhüt 
 ederler.

c) MÜŞTERİ ve Kefiller borç bakiyesinin doğduğu tarihten ödeme tarihine kadar geçecek 
 süre için, işbu sözleşmede belirtilen kredi faizinin 2 (İki) katından az olmamak kaydıyla, 
 o tarihte ARACI KURUM tarafından uygulanmakta olan temerrüt faiz oranı üzerinden 
 hesaplanacak temerrüt faizini, vergi ve sair yasal yükümlülükleri ödemeyi beyan, kabul 
 ve taahhüt eder.

d) Muaccel hale gelen kredi karşılığında, özkaynak olarak yatırılan kıymetler nakde 
 dönüştürülmek suretiyle tasfiye edilebileceği gibi, aracı kurumun hesabına da 
 geçirilebilir. Bu durumda söz konusu kıymetler Tebliğde yer alan değerleme hükümleri 
 çerçevesinde değerlenir.

10. TEMİNAT HÜKÜMLERİ

a) Bu sözleşme uyarınca, kredili sermaye piyasası aracı işlemi ile ilgili MÜŞTERİ tarafından 
 özkaynak olarak başlangıçta ve daha sonra ARACI KURUM’a teslim edilen MÜŞTERİ’ye 
 ait sermaye piyasası araçları ve/veya nakit ile ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ

 hesabına satın alınan kredili sermaye piyasası araçlarının MÜŞTERİ’nin bu sözleşmeden 
 doğmuş veya doğacak borçlarının teminatı olarak ARACI KURUM lehine rehinli olduğunu 
 MÜŞTERİ beyan ve kabul eder.

b) MÜŞTERİ, işbu sözleşmeye ait kredili işlem hesabı ile ilgili işlemler nedeniyle ARACI 
 KURUM’ca yapılacak her türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak 
 borçlarının güvencesini oluşturmak üzere, ARACI KURUM nezdinde bulunan nakit ve
 menkul kıymetlerinin üzerinde, ARACI KURUM’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, 
 hapis hakkını doğuran alacakla bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı 
 bulunacağını, bunların ve alacaklarının ARACI KURUM’a Medeni Kanun’un 939. ve 
 devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş olduğunu, herhangi bir ihbarda 
 bulunulmaksızın ARACI KURUM’ca Borçlar Kanunu’nun 118. ve devamı maddelerindeki 
 esaslar uyarınca takas, 84-86. maddelerdeki koşullar uyarınca da mahsup edileceğini 
 veya ARACI KURUM’un özen borcu içinde ve MÜŞTERİ menfaatlerini gözeterek borsada
 veya haricen satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi, her türlü fon kesintisi, Banka ve
 Sigorta Muameleleri Vergisi ve diğer vergileri de ekleyerek, alacağına takas ve mahsup 
 etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
 altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
 kabzı konusunda ARACI KURUM’un yetkili olduğunu, ARACI KURUM’un bu yetkisinin 
 aynı zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız 
 beyan, kabul ve taahhüt eder.

11. ARACI KURUM’UN MÜŞTERİ’YE KULLANDIRMAK AMACI İLE KREDİ ALMASI

a) ARACI KURUM, Tebliğde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülecek sermaye piyasası 
 araçlarının kredili alımı işlemlerinde sermaye piyasası aracı teminatı karşılığında 
 MÜŞTERİ’ye kullandırmak üzere bankalar, Takasbank ve Kurul’un uygun gördüğü diğer 
 kurum ve kuruluşlar ile organize ödünç piyasalarından kredi alabilir. ARACI KURUM bu 
 kredi karşılığında, kredinin özkaynağı olarak kredi kuruluşu tarafından talep edilen
 miktardan daha fazla sermaye piyasası aracını teminat olarak veremez. Teminat olarak 
 verilen sermaye piyasası araçları, sadece MÜŞTERİ’ye kullandırılmak üzere alınan 
 krediye teminat teşkil eder.

b) ARACI KURUM’un kredi kullandığı kurum ve kuruluşlar ile piyasalar, kredi karşılığında 
 kendisine verilen sermaye piyasası araçlarını kredinin teminatı olarak alır ve bu 
 sermaye piyasası araçlarını başka bir kişi veya kuruma satamaz, teminat gösteremez ve 
 ödünç veremez. ARACI KURUM ile kredi alınan kuruluşlar arasında imzalanan  
 sözleşmelerin kredinin sona ermesi ve geri ödemeye ilişkin hükümleri saklıdır.

c) ARACI KURUM’un MÜŞTERİ hesabına kredi alması durumunda MÜŞTERİ; ARACI 
 KURUM’un vekil sıfatıyla hareket ettiğini, kredi alınması ve kredi ile ilgili sözleşmelerin 
 imzalanması nedeniyle doğacak tüm borç ve yükümlülüklerinin kendisine ait olacağını; 
 krediyi, kredi sözleşmesi ve bu sözleşme hükümlerine göre anapara, faiz, vergi, fon ve 
 diğer masraflar ile birlikte geri ödeyeceğini; ARACI KURUM tarafından vekil sıfatıyla 
 kredi kuruluşu ile imzalanacak kredi sözleşmesi hükümlerinin kendisi için tamamen 
 bağlayıcı olacağını; sözkonusu kredi nedeniyle ARACI KURUM’un kendisine atfı mümkün 
 olan haller dışında, uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanın kendisine ait olduğunu ve 
 bunları tazminle yükümlü olacağını, ARACI KURUM’un MÜŞTERİ’ye ait sermaye piyasası 
 araçlarını ilgili kredi kuruluşuna veya piyasa kurumlarına sözkonusu kredinin rehinli 
 teminatını teşkil etmek üzere teslim etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
 eder.

12. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

a) Sözleşmenin süresi :      Süresiz         ............. Ay/Yıl (..........................................................)

b) İşbu sözleşme, taraflardan birinin sözleşmeyi yazılı olarak feshetmesi halinde sona erer. 
 Yazılı fesih bildiriminin fesih tarihinden en az 15 (Onbeş) gün önce yapılmış olması 
 zorunludur. MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmenin hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde 
 ARACI KURUM’un sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı saklıdır.

c) MÜŞTERİ’nin ölümü veya tüzel kişiliğinin sona ermesi ve ARACI KURUM’un çeşitli  
 sebeplerle faaliyetini durdurması ya da faaliyetinin Kurul tarafından durdurulması 
 hallerinde işbu sözleşme kendiliğinden sona erer. Bunun yanı sıra MÜŞTERİ bu 
 sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; ARACI KURUM, 
 MÜŞTERİ adına açılan kredi hesabını kapatabilir, işlemi durdurabilir veya sözleşmeyi 
 fesih suretiyle hükümsüz kılabilir.

d) MÜŞTERİ’nin de işbu sözleşmenin uygulanmasından doğan haklı sebeplerle fesih 
 talebinde bulunabilmesi için ………… (….………) gün önceden bildirimde bulunması, bu 
 sözleşmeye bağlı olarak ARACI KURUM’un doğmuş ve doğacak her türlü alacağının 
 MÜŞTERİ’ce karşılanmış olması gerekmektedir.

e) Sözleşmenin ARACI KURUM tarafından feshi halinde, MÜŞTERİ’nin doğmuş ve doğacak 
 hakları ile hesap bakiyesi ARACI KURUM’un mahsup hakkı saklı kalmak kaydıyla 
 MÜŞTERİ’ye derhal ödenecektir.

f) Sözleşmenin sona ermesi halinde MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a olan tüm nakit ve/veya 
 sermaye piyasası aracı teslim borçlarını ......... (....................) gün içerisinde nakden ve 
 def’aten ödemek zorundadır.

13. SÖZLEŞMENİN TADİLİ

 ARACI KURUM işbu sözleşmede yer alan hükümleri kısmen veya tamamen değiştirme 
 hakkını haiz olup, değişiklikleri MÜŞTERİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda, 
 MÜŞTERİ’nin sözkonusu değişiklikleri kabul etmeyerek ….. (………..…..) gün içinde 
 sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır. MÜŞTERİ; Kurul, Borsa, Takasbank, MKK 
 veya diğer yetkili kurum düzenlemelerinden veya Kanun, Yönetmelik, Tüzük ve benzeri 
 yasal mevzuattan kaynaklanan değişikliklerden haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

14. ARACI KURUMUN DEFTER VE KAYITLARININ DELİL SAYILMASI

 MÜŞTERİ, bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde, ARACI KURUM’un defter 
 ve kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde, geçerli olacağını beyan ve kabul 
 eder. Borsadaki alım satım işlemlerinde, emirlerin sözlü olarak verildiği hallerde emrin 
 varlığı hususunda taraflar arasında doğacak uyuşmazlıklarda; ARACI KURUM’un 
 kayıtları; ancak faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar gibi her türlü 
 yazılı emir ve mutabakatlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı 
 delil başlangıcı ile teyid olunabildiği takdirde esas alınacaktır.

15. DİĞER HÜKÜMLER

a) ARACI KURUM Kredi Hesaplarına ilişkin ay içinde gerçekleşen işlemler konusunda, aylık 
 dönemler itibarıyla ilgili dönemi izleyen 7 (Yedi) gün içinde hesap ekstresi gönderir. 
 ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den aylık ekstrelerin iadeli taahhütlü posta gönderim 
 masrafını isteme hakkına haizdir.

b) Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adresleri kanuni ikametgah kabul edilecektir. 
 Taraflar, bu adreslere yapılacak tebligatın usulüne uygun ve geçerli olarak yapıldığını 
 kabul ederler. Taraflar, beyan ettikleri adresleri değiştirirlerse bu değişikliği yazılı 
 olarak 15 (Onbeş) gün içinde diğer tarafa bildirmeyi taahhüt ederler. Aksi takdirde, 
 sözleşmedeki adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

c) İşbu sözleşmeden ve/veya kredi kuruluşları ile akdedilen kredi sözleşmesinden ve/veya 
 piyasalardan yapılan borçlanmalardan ötürü doğmuş veya ileride doğabilecek her türlü 
 fon, damga vergisi, Banka ve Sigorta Muamele Vergisi, diğer vergi, resim ve harçlar ile 
 bunlara terettüp eden gecikme cezaları ve sair cezalar ve doğabilecek sair her türlü 
 masraflar MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.

d) İşbu sözleşme uyarınca ARACI KURUM’ca MÜŞTERİ hesabına yapılacak sermaye 
 piyasası aracı alım satım işlemleri, bilgilendirme, rehin, hapis, tasfiye ve diğer 
 hususlarda bu sözleşme hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla taraflar arasında 
 akdedilmiş bulunan ........./........../.................... tarih ve ............................. no.lu
 Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesi 
 hükümlerinin saklı olduğu hususu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.

e) Bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasından doğacak ihtilafların halinde 
 ................................................. Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu 
 taraflar kabul ve beyan ederler.

16. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Sözleşmenin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm 
bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan 
hallerde genel hükümler uygulanır. Bu sözleşme her iki taraf tarafından 
........./........../.................... tarihinde, 16 (Onaltı) madde ve 2 (İki) nüsha olarak düzenlenip 
imzalanmış ve yine aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme altında imzası bulunan
MÜŞTERİ sözleşmenin bir nüshasını teslim aldığını kabul ve taahhüt eder.

   ARACI KURUM     MÜŞTERİ

   HALK YATIRIM    Adı Soyadı :
    MENKUL DEĞERLER A.Ş.

                  İmza :

MÜŞTEREK BORÇLU ve MÜTESELSİL KEFİL(LER)

Adı Soyadı / Unvanı  :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks Numarası  :..........................................................................................
Adres    :..........................................................................................
    ...........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
İmza / Yetkili İmzalar :..........................................................................................

Damga Vergisi: (Rakam ile) ....................... TL ....................... Kr
(Yazı ile)............................................................. TL ............................................................ Kr



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KREDİ HESABI NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

Bir tarafta Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 20 Kat: 4 Şişli 34382 
İSTANBUL adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca 
“ARACI KURUM” diye anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı   :..........................................................................................
Adresi    :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No  :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” diye anılacaktır) arasında …...../…..../…….......... tarihinde 
aşağıdaki koşullarda sermaye piyasası araçlarının kredili alım satımına ilişkin işbu 
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı Çerçeve Sözleşmesi (Aşağıda kısaca 
“Sözleşme” diye anılacaktır) imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

İşbu sözleşmede yer alan;

Kanun : Sermaye Piyasası Kanunu’nu,

Kurul (SPK) : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : SPK’nın “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve 
  Ödünç Alma ve Verme İşlemleri” Hakkındaki ilgili tebliği ve bu 
  tebliğde değişiklik yapılmasına yönelik olarak çıkarılan ve 
  çıkarılacak olan tebliğleri ve düzenlemeleri, 

Borsa : Sermaye Piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve Kurulca 
  Tebliğ konusu işlemlerin yapılmasına izin verilen teşkilatlanmış 
  diğer piyasaları,

BİAŞ : Borsa İstanbul A.Ş.’yi

Takasbank : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,

MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu’nu,

O/N Oranı : Gecelik Borçlanma Oranı’nı,

İşleme Konu Kıymetler: Kullandırılan kredi karşılığında satın alınan sermaye piyasası 
  araçları ile müşterinin bu işlemler nedeni ile yatırdığı nakit ve 
  sermaye piyasası araçlarının toplamını,
Sermaye Piyasası
Araçları : Menkul Kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını,

Kredili Sermaye
Piyasası Aracı Alımı : Tebliğ’de yer alan esaslar çerçevesinde kredi kullanılması 
  suretiyle müşteri tarafından sermaye piyasası aracı alınmasını,

Özkaynak
(Özkaynak Tutarı) : İşleme konu kıymetlerin Tebliğ’de belirtilen esaslara göre 
  belirlenen cari değerleri ile bu kıymetlere ödenen kâr payı, faiz ve 
  benzeri gelirler toplamından verilen kredi tutarının ve günlük 
  olarak tahakkuk etmiş faizlerinin düşülmesi sonucu bulunan 
  tutarı,

Özkaynak Oranı : Özkaynak tutarının işleme konu kıymetlerin cari piyasa değerine 
  bölümünü,

Başlangıç
Özkaynak Oranı : Kredili sermaye piyasası aracı alımı işleminin başladığı anda 
  uyulması gereken özkaynak oranını,
Özkaynak
Koruma Oranı : Kredili sermaye piyasası aracı alımı işleminin devamı süresince 
  uyulması gereken asgari özkaynak oranını,

Komisyon : Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili ve bunlarla bağlantılı olarak 
  ARACI KURUM'un işbu sözleşme çerçevesinde sağladığı 
  hizmetlere ait ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ adına ve 
  hesabına yapılacak diğer her türlü sermaye piyasası aracı 
  işlemleri nedeniyle yerli ve yabancı ARACI KURUM, Borsa, Takas, 
  Saklama Kuruluşu ve diğer yetkili kuruluşlar tarafından tahakkuk 
  ettirilen her türlü hizmet komisyonları, kurtaj, masraf ve 
  ücretlerin toplamını,
ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşmenin konusu, ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca, ARACI KURUM tarafından 
MÜŞTERİ nam ve hesabına sermaye piyasası aracı alımında kullanılmak üzere kredi tahsis 
edilmesi, bu kredinin kullanım şeklinin ve şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşmeye konu 
olabilecek sermaye piyasası araçları, Tebliğ’de belirlenen şartlar çerçevesinde, kredili 
işlemlere konu olan listelerde yer alan sermaye piyasası araçlarıdır. ARACI KURUM, 
gerekli gördüğü hallerde; sözkonusu listelerde yer almalarına rağmen bazı sermaye 
piyasası araçlarının, işleme konu kıymetlerden sayılmayacağı hususunda karar alma 
hakkına sahiptir.

4. MÜŞTERİ’NİN TANINMASI

ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin kimlik bilgileri ve imza örneklerini dikkate almak suretiyle 
işbu sözleşmeye ait kredili işlem hesabının işlediği müddetçe gerçekleştirilecek 
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işlemlerdeki kimlik ve imza örnekleri ile karşılaştırıp, gerekli denetlemeyi yapmak 
suretiyle “Müşteriyi tanıma kuralını” yerine getirecektir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ kimlik
bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. Ancak bu tetkikler sonucunda da anlaşılamayacak 
mahiyetteki imza benzerliklerinin sonuçlarından veya belge ve yetki belgelerinin ARACI 
KURUM’a atfı mümkün olmayan nedenlerle sahteliğinden ARACI KURUM sorumlu 
olmayacaktır.

5. KREDİ KULLANIM ESASLARI

a) ARACI KURUM sermaye piyasası aracı alımı gerçekleştirmek isteyen MÜŞTERİ’ye 
 sermaye piyasası aracı alım kredisi sağlamayı ve MÜŞTERİ hesabına sermaye piyasası 
 aracı alımını gerçekleştirmeyi kabul, MÜŞTERİ de bu sözleşme hükümlerine uymayı 
 kabul ve taahhüt eder. ARACI KURUM, MÜŞTERİ için işbu sözleşmenin 6. maddesinin (a) 
 bendinde belirtilen kredi limiti dahilinde bu sözleşme kapsamındaki kredileri kısmen 
 veya tamamen kullandırmaya, kredi kullandırma koşullarını düzenlemeye, değiştirmeye, 
 kredi limitini azaltmaya ve dilediği anda kesmeye yetkilidir.

b) MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a verdiği talimatı ve müteakip işlemleri bizzat izlemek ile 
 yükümlü olup, işlem sonucunun kendisine bildirilmediği veya geç bildirildiği iddiası ile 
 ARACI KURUM’dan hiçbir hak talebinde bulunamaz ve tahakkuk eden işlem nedeniyle 
 doğan faiz ve komisyona da itiraz edemez.

c) MÜŞTERİ, kendi nam ve hesabına kredili sermaye piyasası aracı alımını yapacak olan 
 ARACI KURUM’ca satın alınan sermaye piyasası araçlarının toplam bedeli üzerinden, 
 Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesinde 
 belirtilen oranda kurtaj ve buna bağlı olarak ödemesi gereken sair tüm vergi ve 
 masraflar ile ARACI KURUM tarafından belirlenecek takas ücretini ödemek ile 
 yükümlüdür. İşbu hizmet bedeli vesair ödemeler peşin yapılacaktır. Başlangıçta 
 belirlenen kurtaj oranı vesair tüm vergi ve masraflar günün koşullarına göre yetkili 
 merciiler ve dolayısı ile ARACI KURUM tarafından da her zaman değiştirilebilir. Bu 
 durumda MÜŞTERİ yeni düzenlemelere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

d) ARACI KURUM’un MÜŞTERİ nam ve hesabına kredi kullandırmak yolu ile satın aldığı 
 sermaye piyasası araçları, MKK’daki ve Takasbank’taki ARACI KURUM hesabında 
 saklanır ve MÜŞTERİ’nin yazılı izni olmaksızın bu kıymetler başka bir kişi ve/veya 
 kuruma satılamaz, teminat gösterilemez ve ödünç verilemez. MÜŞTERİ adına kredili 
 olarak satın alınan sermaye piyasası araçları MÜŞTERİ tarafından başka bir işlem için
 teminat olarak gösterilemez.

6. KREDİ LİMİTİ VE KREDİ FAİZİ

a) Kredi Limiti : ARACI KURUM bu sözleşme ile MÜŞTERİ lehine ....................................... TL
 (....................................... TL) tutarında sermaye piyasası aracı alım kredisi açmıştır.
 İşbu sözleşmenin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sadece kredi limitinin 
 artırılması ile ilgili bir değişiklik yapılması gereken hallerde; işbu sözleşmenin ekinde 
 bulunan (EK-2) Kredi Limiti Artırım Zeyilnamesi’nin doldurulması ve taraflarca 
 imzalanması gereklidir. Sözkonusu artırım nedeniyle, kredi limitinin artırılan kısmına
 tekabül eden her türlü fon, vergi, resim ve harç ödemeleri MÜŞTERİ tarafından 
 karşılanacaktır.

b) Krediye uygulanacak faiz, ARACI KURUM tarafından günlük olarak tahakkuk ettirilecek 

 olup, BİAŞ Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı oluşan en yüksek O/N 
 oranının üzerine %............... (Yüzde ....................) ilave edilmek suretiyle hesaplanması 
 esastır. Ancak MÜŞTERİ’nin kredisi ile ilgili olarak, ARACI KURUM
 Takasbank Borsa Para Piyasası’nda borçlanmak durumunda kalırsa; bu durumda kredi 
 faizi, bu piyasadaki en yüksek O/N oranının üzerine aynı ilave yapılmak suretiyle 
 hesaplanır. Olağanüstü piyasa koşullarında kredi faizi, cari piyasa faiz oranları ile ARACI 
 KURUM’un kendisinin borçlanma oranları dikkate alınarak, ARACI KURUM tarafından 
 günlük olarak serbestçe belirlenir ve en seri haberleşme cihazı ile MÜŞTERİ’ye bildirilir.
 ARACI KURUM bu oranları dilediği zaman değiştirebilir.

c) Faiz ve gider vergileri de ARACI KURUM tarafından tahakkuk ettirilerek MÜŞTERİ’den 
 tahsil edilir. Tahakkuk ettirilen faiz ve gider vergileri ile her türlü saklama ve hizmet 
 komisyonları, masraf ve bunların gider vergilerini MÜŞTERİ, kendisine herhangi bir 
 ihbar yapılmaksızın ARACI KURUM’a nakden ve def’aten ödeyeceğini beyan, kabul ve 
 taahhüt eder.

d) Kredi faizi ve buna ilişkin tüm vergiler; kredinin devamı boyunca her takvim ayının son 
 işgünü, kredinin kapatılması halinde ise kredinin kapatıldığı gün tahsil edilir. Bahsedilen 
 günlerde MÜŞTERİ’nin sözkonusu faiz ve vergi borçlarını kısmen veya tamamen ifa 
 etmemesi durumunda kalan borç tutarı muacceliyet kesbeder ve işbu sözleşmede yer 
 alan temerrüt hükümleri uygulanır.

e) ARACI KURUM'un muvafakatı olmadan MÜŞTERİ'nin işbu sözleşmeden doğan haklarını 
 başkalarına devir ve temlik yetkisi bulunmamaktadır.

7. KREDİ HESABININ İŞLEYİŞİ

a) ARACI KURUM, sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işleminde MÜŞTERİ adına 
 “kredi hesabı” açar ve bu kredi hesabını MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM’da bulunan diğer 
 hesaplarından ayrı olarak işler ve izler. MÜŞTERİ’nin Tebliğ kapsamındaki işlemlerinden 
 doğan ve yatırılması gereken özkaynak ve benzeri mali yükümlülükleri; ARACI KURUM 
 nezdinde bulunan diğer hesaplarındaki nakit ve/veya sermaye piyasası araçları
 teminat veya karşılık gösterilerek kapatılamaz. Şu kadar ki, özkaynak açığının 
 tamamlanmasını teminen MÜŞTERİ hesapları arasındaki borç ve alacağın mahsubuna 
 yönelik olarak hazırlanan ve bu sözleşmenin ekinde (EK-1) yer alan “OTOMATİK VİRMAN 
 TALİMATI”nın imzalanması suretiyle MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM’a yetki 
 verilmesi halinde hesaplar arasında virman yapılabilir.

b) Kredili olarak sermaye piyasası aracı almak isteyen MÜŞTERİ; Tebliğ’de belirtilen asgari 
 orandan düşük olmamak kaydıyla, Başlangıç Özkaynak Oranı’nın %......................
 (Yüzde ............................) olmasını sağlayacak tutarda, nakit ve/veya sermaye piyasası 
 aracını özkaynak olarak kredi hesabına yatırmak zorundadır. Günün şartlarına göre 
 başlangıçta yatırılması istenen asgari özkaynak tutarı ARACI KURUM tarafından 
 artırılabilir.

 Kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince, Tebliğ’de belirtilen asgari 
 orandan düşük olmaması kaydıyla, Özkaynak Koruma Oranı’nın %......................
 (Yüzde ............................) olması zorunludur. ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin mali yapısına 
 ve kredi ile satın alınan sermaye piyasası araçlarının risk düzeyine göre daha yüksek bir 
 özkaynak koruma oranı uygulayabilir.

 ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ’nin kredi hesabındaki özkaynak tutarı ve özkaynak 
 oranı Tebliğ’de belirtilen esaslar dahilinde her işgünü itibarı ile hesaplanır.

c) Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemi karşılığı olarak MÜŞTERİ’nin kredi 
 hesabına yatırılan özkaynak tutarı, işleme konu kıymetlerin cari değerindeki değişmeler 
 sonucunda gerekli özkaynak tutarının altına düştüğü takdirde, ARACI KURUM eksikliğin 
 tespit edildiği gün itibarıyla, özkaynak oranını başlangıç özkaynak oranına tamamlayacak 
 şekilde nakit ve/veya sermaye piyasası aracı yatırmak üzere müşteriye en seri iletişim 
 aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) ulaşarak özkaynak tamamlama
 bildiriminde bulunur ve teyit alır.

 Özkaynak tamamlama bildiriminin MÜŞTERİ’ye yapıldığı andan itibaren iki iş günü 
 içerisinde, özkaynak tutarının başlangıç teminatı oranını sağlayacak düzeye 
 tamamlanmaması halinde ARACI KURUM, ayrıca bir ihbarname göndermesine gerek 
 kalmaksızın, kredili olarak alınan ve/veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası 
 araçlarını satarak krediyi kapatma yetkisine sahiptir. Kendisine özkaynak tamamlama 
 bildirimi gönderilmiş MÜŞTERİ’nin hiçbir alım emri, bildirim gününden özkaynak 
 tamamlanıncaya kadar geçecek süre boyunca yerine getirilmez.

d) MÜŞTERİ, hesabındaki özkaynak tutarının, başlangıç özkaynak oranı üzerinden 
 hesaplanan özkaynak tutarının üzerine çıkması halinde, kredi hesabından özkaynak 
 fazlasını nakit olarak çekebileceği gibi, ARACI KURUM’ca uygun görülmesi halinde yeni 
 kredili sermaye piyasası aracı alım işlemlerinde de özkaynak olarak kullanabilir.

e) MÜŞTERİ’nin kredili olarak satın aldığı ve/veya özkaynak olarak yatırdığı sermaye 
 piyasası araçlarından doğan, faiz ve temettü gelirleri MÜŞTERİ’ye ait olup bu gelirler 
 MÜŞTERİ adına ARACI KURUM tarafından tahsil edilir.
 Hisse senetlerinden doğan oy hakkı MÜŞTERİ’ye aittir. Kredi karşılığı alınan ya da 
 özkaynak olarak yatırılan hisse senetlerinin, bedelsiz hisse senedi alma ve yeni pay alma 
 hakları MÜŞTERİ hesabına ARACI KURUM tarafından kullanılır.

f) Kurul’ca belirlenen limitin üzerinde kalan tutarlar dikkate alınarak, MÜŞTERİ’nin üç ay 
 içerisinde iki defadan daha fazla nakit ve sermaye piyasası aracı takas yükümlülüğünü 
 ve/veya özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde; ARACI 
 KURUM tarafından iki işgünü içerisinde Borsaya bildirim yapılacağını, MÜŞTERİ kabul ve 
 taahhüt eder. Borsaya bildirim yapılması halinde, işlem gününde emre konu nakit veya
 menkul kıymet tutarlarının MÜŞTERİ’nin hesabında bulunmaması veya emrin verildiği 
 anda peşinen tevdi edilmemesi durumunda; MÜŞTERİ’nin alım veya satım emirleri, 
 keyfiyetin Borsada ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle ARACI KURUM tarafından 
 kabul edilmez.

8. MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER

a) Aşağıda müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imzası bulunan Kefil, MÜŞTERİ’nin 
 Kredi Borcunun bu sözleşmenin 6. maddesinin (a) bendinde yazılı meblağa kadarlık 
 kısmını (Kefalet Meblağı) müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak ödemeyi beyan, 
 kabul ve taahhüt eder. Kefil, Kefalet Meblağı’ndan ayrı olarak, bu sözleşmede öngörülen 
 şekil ve oranda hesaplanacak nakdi ve temerrüt faizlerini, fon ve gider vergilerini, sair
 vergi, resim ve harçları, cezaları ve her türlü masraf ve komisyonları da ödemeyi beyan,
 kabul ve taahhüt eder.

b) Kefil, kefaletinden ötürü, MÜŞTERİ ve diğer kefillerin her türlü borçlarına, müteselsil 
 kefil, müşterek müteselsil borçlusu sıfatıyla kefil ve zamin olduğunu ve bu sıfatla bu 
 sözleşmedeki hükümlerin tamamının kendisi hakkında da aynen uygulanmasını kabul ile 
 söz konusu hükümlerde yer alan hususları aynen kabul ve taahhüt ettiğini,
 Borçlar Kanununun 490. maddesinde kefile tanınan haklardan feragat ettiğini, Kredi ve
 bu sözleşmeden doğan ARACI KURUM’un alacağı için işlemiş ve işleyecek faizlerin 
 tamamından sorumlu olduğunu, Borçlar Kanununun 493. ve 494. maddelerindeki 
 kefaletten kurtulma haklarından feragat ile bu maddelere dayanarak ARACI KURUM’a 
 karşı hiçbir istekte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

c) Kefil, MÜŞTERİ’nin ödemelerini tatil etmesi, borçlarını ödemekte acze düşmesi, iflasa 
 maruz kalması veya Kredinin kat’ı veya herhangi bir sebeple Kredi borcunun geri 
 ödeme sorumluluğunun doğduğu hallerde, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile 
 tarafına herhangi bir ihbarda bulunmaksızın borçlarının muaccel hale geleceğini, bu gibi 
 hallerde ARACI KURUM’dan borçlu aleyhinde takibata geçilmesini ve kefaletten 
 kurtulmayı talep etmeyeceğini ve bu haklarından şimdiden feragat ettiğini beyan, kabul 
 ve taahhüt eder.

9. KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ VE TEMERRÜT

a) ARACI KURUM tarafından yapılan özkaynak tamamlama bildirimine rağmen 
 MÜŞTERİ’nin süresi içerisinde özkaynağı tamamlamaması, işbu sözleşmesi ile 
 belirlenen kredi süresinin sona ermesi, MÜŞTERİ’nin işbu sözleşme hükümlerinden
 herhangi birisine uymaması veya kredili alım işlemi yapılan sermaye piyasası
 araçlarının ilgili listeden çıkarılması hallerinde kredi borcu muaccel hale gelir.
 Kredi hesabına konu kredili sermaye piyasası araçlarının ilgili listeden çıkarılması 
 halinde; MÜŞTERİ’nin talebi ve ARACI KURUM’un kabulü halinde listede yer alan bir 
 başka sermaye piyasası aracı ile değiştirilmesi halinde kredi hesabı devam eder.

b) ARACI KURUM yukarıda belirtilen nedenlerle kredi borcuna muacceliyet verdikten sonra 
 MÜŞTERİ’ye ve Kefillere yazılı ihbarda bulunarak borcun derhal ödenmesini ister. Borç 
 ödenmediği takdirde MÜŞTERİ ve Kefiller temerrüde düşmüş sayılır. MÜŞTERİ ve 
 Kefiller bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını beyan, kabul ve taahhüt 
 ederler.

c) MÜŞTERİ ve Kefiller borç bakiyesinin doğduğu tarihten ödeme tarihine kadar geçecek 
 süre için, işbu sözleşmede belirtilen kredi faizinin 2 (İki) katından az olmamak kaydıyla, 
 o tarihte ARACI KURUM tarafından uygulanmakta olan temerrüt faiz oranı üzerinden 
 hesaplanacak temerrüt faizini, vergi ve sair yasal yükümlülükleri ödemeyi beyan, kabul 
 ve taahhüt eder.

d) Muaccel hale gelen kredi karşılığında, özkaynak olarak yatırılan kıymetler nakde 
 dönüştürülmek suretiyle tasfiye edilebileceği gibi, aracı kurumun hesabına da 
 geçirilebilir. Bu durumda söz konusu kıymetler Tebliğde yer alan değerleme hükümleri 
 çerçevesinde değerlenir.

10. TEMİNAT HÜKÜMLERİ

a) Bu sözleşme uyarınca, kredili sermaye piyasası aracı işlemi ile ilgili MÜŞTERİ tarafından 
 özkaynak olarak başlangıçta ve daha sonra ARACI KURUM’a teslim edilen MÜŞTERİ’ye 
 ait sermaye piyasası araçları ve/veya nakit ile ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ

 hesabına satın alınan kredili sermaye piyasası araçlarının MÜŞTERİ’nin bu sözleşmeden 
 doğmuş veya doğacak borçlarının teminatı olarak ARACI KURUM lehine rehinli olduğunu 
 MÜŞTERİ beyan ve kabul eder.

b) MÜŞTERİ, işbu sözleşmeye ait kredili işlem hesabı ile ilgili işlemler nedeniyle ARACI 
 KURUM’ca yapılacak her türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak 
 borçlarının güvencesini oluşturmak üzere, ARACI KURUM nezdinde bulunan nakit ve
 menkul kıymetlerinin üzerinde, ARACI KURUM’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, 
 hapis hakkını doğuran alacakla bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı 
 bulunacağını, bunların ve alacaklarının ARACI KURUM’a Medeni Kanun’un 939. ve 
 devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş olduğunu, herhangi bir ihbarda 
 bulunulmaksızın ARACI KURUM’ca Borçlar Kanunu’nun 118. ve devamı maddelerindeki 
 esaslar uyarınca takas, 84-86. maddelerdeki koşullar uyarınca da mahsup edileceğini 
 veya ARACI KURUM’un özen borcu içinde ve MÜŞTERİ menfaatlerini gözeterek borsada
 veya haricen satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi, her türlü fon kesintisi, Banka ve
 Sigorta Muameleleri Vergisi ve diğer vergileri de ekleyerek, alacağına takas ve mahsup 
 etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
 altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
 kabzı konusunda ARACI KURUM’un yetkili olduğunu, ARACI KURUM’un bu yetkisinin 
 aynı zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız 
 beyan, kabul ve taahhüt eder.

11. ARACI KURUM’UN MÜŞTERİ’YE KULLANDIRMAK AMACI İLE KREDİ ALMASI

a) ARACI KURUM, Tebliğde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülecek sermaye piyasası 
 araçlarının kredili alımı işlemlerinde sermaye piyasası aracı teminatı karşılığında 
 MÜŞTERİ’ye kullandırmak üzere bankalar, Takasbank ve Kurul’un uygun gördüğü diğer 
 kurum ve kuruluşlar ile organize ödünç piyasalarından kredi alabilir. ARACI KURUM bu 
 kredi karşılığında, kredinin özkaynağı olarak kredi kuruluşu tarafından talep edilen
 miktardan daha fazla sermaye piyasası aracını teminat olarak veremez. Teminat olarak 
 verilen sermaye piyasası araçları, sadece MÜŞTERİ’ye kullandırılmak üzere alınan 
 krediye teminat teşkil eder.

b) ARACI KURUM’un kredi kullandığı kurum ve kuruluşlar ile piyasalar, kredi karşılığında 
 kendisine verilen sermaye piyasası araçlarını kredinin teminatı olarak alır ve bu 
 sermaye piyasası araçlarını başka bir kişi veya kuruma satamaz, teminat gösteremez ve 
 ödünç veremez. ARACI KURUM ile kredi alınan kuruluşlar arasında imzalanan  
 sözleşmelerin kredinin sona ermesi ve geri ödemeye ilişkin hükümleri saklıdır.

c) ARACI KURUM’un MÜŞTERİ hesabına kredi alması durumunda MÜŞTERİ; ARACI 
 KURUM’un vekil sıfatıyla hareket ettiğini, kredi alınması ve kredi ile ilgili sözleşmelerin 
 imzalanması nedeniyle doğacak tüm borç ve yükümlülüklerinin kendisine ait olacağını; 
 krediyi, kredi sözleşmesi ve bu sözleşme hükümlerine göre anapara, faiz, vergi, fon ve 
 diğer masraflar ile birlikte geri ödeyeceğini; ARACI KURUM tarafından vekil sıfatıyla 
 kredi kuruluşu ile imzalanacak kredi sözleşmesi hükümlerinin kendisi için tamamen 
 bağlayıcı olacağını; sözkonusu kredi nedeniyle ARACI KURUM’un kendisine atfı mümkün 
 olan haller dışında, uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanın kendisine ait olduğunu ve 
 bunları tazminle yükümlü olacağını, ARACI KURUM’un MÜŞTERİ’ye ait sermaye piyasası 
 araçlarını ilgili kredi kuruluşuna veya piyasa kurumlarına sözkonusu kredinin rehinli 
 teminatını teşkil etmek üzere teslim etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
 eder.

12. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

a) Sözleşmenin süresi :      Süresiz         ............. Ay/Yıl (..........................................................)

b) İşbu sözleşme, taraflardan birinin sözleşmeyi yazılı olarak feshetmesi halinde sona erer. 
 Yazılı fesih bildiriminin fesih tarihinden en az 15 (Onbeş) gün önce yapılmış olması 
 zorunludur. MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmenin hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde 
 ARACI KURUM’un sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı saklıdır.

c) MÜŞTERİ’nin ölümü veya tüzel kişiliğinin sona ermesi ve ARACI KURUM’un çeşitli  
 sebeplerle faaliyetini durdurması ya da faaliyetinin Kurul tarafından durdurulması 
 hallerinde işbu sözleşme kendiliğinden sona erer. Bunun yanı sıra MÜŞTERİ bu 
 sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; ARACI KURUM, 
 MÜŞTERİ adına açılan kredi hesabını kapatabilir, işlemi durdurabilir veya sözleşmeyi 
 fesih suretiyle hükümsüz kılabilir.

d) MÜŞTERİ’nin de işbu sözleşmenin uygulanmasından doğan haklı sebeplerle fesih 
 talebinde bulunabilmesi için ………… (….………) gün önceden bildirimde bulunması, bu 
 sözleşmeye bağlı olarak ARACI KURUM’un doğmuş ve doğacak her türlü alacağının 
 MÜŞTERİ’ce karşılanmış olması gerekmektedir.

e) Sözleşmenin ARACI KURUM tarafından feshi halinde, MÜŞTERİ’nin doğmuş ve doğacak 
 hakları ile hesap bakiyesi ARACI KURUM’un mahsup hakkı saklı kalmak kaydıyla 
 MÜŞTERİ’ye derhal ödenecektir.

f) Sözleşmenin sona ermesi halinde MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a olan tüm nakit ve/veya 
 sermaye piyasası aracı teslim borçlarını ......... (....................) gün içerisinde nakden ve 
 def’aten ödemek zorundadır.

13. SÖZLEŞMENİN TADİLİ

 ARACI KURUM işbu sözleşmede yer alan hükümleri kısmen veya tamamen değiştirme 
 hakkını haiz olup, değişiklikleri MÜŞTERİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda, 
 MÜŞTERİ’nin sözkonusu değişiklikleri kabul etmeyerek ….. (………..…..) gün içinde 
 sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır. MÜŞTERİ; Kurul, Borsa, Takasbank, MKK 
 veya diğer yetkili kurum düzenlemelerinden veya Kanun, Yönetmelik, Tüzük ve benzeri 
 yasal mevzuattan kaynaklanan değişikliklerden haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

14. ARACI KURUMUN DEFTER VE KAYITLARININ DELİL SAYILMASI

 MÜŞTERİ, bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde, ARACI KURUM’un defter 
 ve kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde, geçerli olacağını beyan ve kabul 
 eder. Borsadaki alım satım işlemlerinde, emirlerin sözlü olarak verildiği hallerde emrin 
 varlığı hususunda taraflar arasında doğacak uyuşmazlıklarda; ARACI KURUM’un 
 kayıtları; ancak faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar gibi her türlü 
 yazılı emir ve mutabakatlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı 
 delil başlangıcı ile teyid olunabildiği takdirde esas alınacaktır.

15. DİĞER HÜKÜMLER

a) ARACI KURUM Kredi Hesaplarına ilişkin ay içinde gerçekleşen işlemler konusunda, aylık 
 dönemler itibarıyla ilgili dönemi izleyen 7 (Yedi) gün içinde hesap ekstresi gönderir. 
 ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den aylık ekstrelerin iadeli taahhütlü posta gönderim 
 masrafını isteme hakkına haizdir.

b) Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adresleri kanuni ikametgah kabul edilecektir. 
 Taraflar, bu adreslere yapılacak tebligatın usulüne uygun ve geçerli olarak yapıldığını 
 kabul ederler. Taraflar, beyan ettikleri adresleri değiştirirlerse bu değişikliği yazılı 
 olarak 15 (Onbeş) gün içinde diğer tarafa bildirmeyi taahhüt ederler. Aksi takdirde, 
 sözleşmedeki adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

c) İşbu sözleşmeden ve/veya kredi kuruluşları ile akdedilen kredi sözleşmesinden ve/veya 
 piyasalardan yapılan borçlanmalardan ötürü doğmuş veya ileride doğabilecek her türlü 
 fon, damga vergisi, Banka ve Sigorta Muamele Vergisi, diğer vergi, resim ve harçlar ile 
 bunlara terettüp eden gecikme cezaları ve sair cezalar ve doğabilecek sair her türlü 
 masraflar MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.

d) İşbu sözleşme uyarınca ARACI KURUM’ca MÜŞTERİ hesabına yapılacak sermaye 
 piyasası aracı alım satım işlemleri, bilgilendirme, rehin, hapis, tasfiye ve diğer 
 hususlarda bu sözleşme hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla taraflar arasında 
 akdedilmiş bulunan ........./........../.................... tarih ve ............................. no.lu
 Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesi 
 hükümlerinin saklı olduğu hususu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.

e) Bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasından doğacak ihtilafların halinde 
 ................................................. Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu 
 taraflar kabul ve beyan ederler.

16. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Sözleşmenin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm 
bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan 
hallerde genel hükümler uygulanır. Bu sözleşme her iki taraf tarafından 
........./........../.................... tarihinde, 16 (Onaltı) madde ve 2 (İki) nüsha olarak düzenlenip 
imzalanmış ve yine aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme altında imzası bulunan
MÜŞTERİ sözleşmenin bir nüshasını teslim aldığını kabul ve taahhüt eder.

   ARACI KURUM     MÜŞTERİ

   HALK YATIRIM    Adı Soyadı :
    MENKUL DEĞERLER A.Ş.

                  İmza :

MÜŞTEREK BORÇLU ve MÜTESELSİL KEFİL(LER)

Adı Soyadı / Unvanı  :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks Numarası  :..........................................................................................
Adres    :..........................................................................................
    ...........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
İmza / Yetkili İmzalar :..........................................................................................

Damga Vergisi: (Rakam ile) ....................... TL ....................... Kr
(Yazı ile)............................................................. TL ............................................................ Kr



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KREDİ HESABI NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

Bir tarafta Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 20 Kat: 4 Şişli 34382 
İSTANBUL adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca 
“ARACI KURUM” diye anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı   :..........................................................................................
Adresi    :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No  :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” diye anılacaktır) arasında …...../…..../…….......... tarihinde 
aşağıdaki koşullarda sermaye piyasası araçlarının kredili alım satımına ilişkin işbu 
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı Çerçeve Sözleşmesi (Aşağıda kısaca 
“Sözleşme” diye anılacaktır) imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

İşbu sözleşmede yer alan;

Kanun : Sermaye Piyasası Kanunu’nu,

Kurul (SPK) : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : SPK’nın “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve 
  Ödünç Alma ve Verme İşlemleri” Hakkındaki ilgili tebliği ve bu 
  tebliğde değişiklik yapılmasına yönelik olarak çıkarılan ve 
  çıkarılacak olan tebliğleri ve düzenlemeleri, 

Borsa : Sermaye Piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve Kurulca 
  Tebliğ konusu işlemlerin yapılmasına izin verilen teşkilatlanmış 
  diğer piyasaları,

BİAŞ : Borsa İstanbul A.Ş.’yi

Takasbank : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,

MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu’nu,

O/N Oranı : Gecelik Borçlanma Oranı’nı,

İşleme Konu Kıymetler: Kullandırılan kredi karşılığında satın alınan sermaye piyasası 
  araçları ile müşterinin bu işlemler nedeni ile yatırdığı nakit ve 
  sermaye piyasası araçlarının toplamını,
Sermaye Piyasası
Araçları : Menkul Kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını,

Kredili Sermaye
Piyasası Aracı Alımı : Tebliğ’de yer alan esaslar çerçevesinde kredi kullanılması 
  suretiyle müşteri tarafından sermaye piyasası aracı alınmasını,

Özkaynak
(Özkaynak Tutarı) : İşleme konu kıymetlerin Tebliğ’de belirtilen esaslara göre 
  belirlenen cari değerleri ile bu kıymetlere ödenen kâr payı, faiz ve 
  benzeri gelirler toplamından verilen kredi tutarının ve günlük 
  olarak tahakkuk etmiş faizlerinin düşülmesi sonucu bulunan 
  tutarı,

Özkaynak Oranı : Özkaynak tutarının işleme konu kıymetlerin cari piyasa değerine 
  bölümünü,

Başlangıç
Özkaynak Oranı : Kredili sermaye piyasası aracı alımı işleminin başladığı anda 
  uyulması gereken özkaynak oranını,
Özkaynak
Koruma Oranı : Kredili sermaye piyasası aracı alımı işleminin devamı süresince 
  uyulması gereken asgari özkaynak oranını,

Komisyon : Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili ve bunlarla bağlantılı olarak 
  ARACI KURUM'un işbu sözleşme çerçevesinde sağladığı 
  hizmetlere ait ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ adına ve 
  hesabına yapılacak diğer her türlü sermaye piyasası aracı 
  işlemleri nedeniyle yerli ve yabancı ARACI KURUM, Borsa, Takas, 
  Saklama Kuruluşu ve diğer yetkili kuruluşlar tarafından tahakkuk 
  ettirilen her türlü hizmet komisyonları, kurtaj, masraf ve 
  ücretlerin toplamını,
ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşmenin konusu, ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca, ARACI KURUM tarafından 
MÜŞTERİ nam ve hesabına sermaye piyasası aracı alımında kullanılmak üzere kredi tahsis 
edilmesi, bu kredinin kullanım şeklinin ve şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşmeye konu 
olabilecek sermaye piyasası araçları, Tebliğ’de belirlenen şartlar çerçevesinde, kredili 
işlemlere konu olan listelerde yer alan sermaye piyasası araçlarıdır. ARACI KURUM, 
gerekli gördüğü hallerde; sözkonusu listelerde yer almalarına rağmen bazı sermaye 
piyasası araçlarının, işleme konu kıymetlerden sayılmayacağı hususunda karar alma 
hakkına sahiptir.

4. MÜŞTERİ’NİN TANINMASI

ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin kimlik bilgileri ve imza örneklerini dikkate almak suretiyle 
işbu sözleşmeye ait kredili işlem hesabının işlediği müddetçe gerçekleştirilecek 
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işlemlerdeki kimlik ve imza örnekleri ile karşılaştırıp, gerekli denetlemeyi yapmak 
suretiyle “Müşteriyi tanıma kuralını” yerine getirecektir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ kimlik
bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. Ancak bu tetkikler sonucunda da anlaşılamayacak 
mahiyetteki imza benzerliklerinin sonuçlarından veya belge ve yetki belgelerinin ARACI 
KURUM’a atfı mümkün olmayan nedenlerle sahteliğinden ARACI KURUM sorumlu 
olmayacaktır.

5. KREDİ KULLANIM ESASLARI

a) ARACI KURUM sermaye piyasası aracı alımı gerçekleştirmek isteyen MÜŞTERİ’ye 
 sermaye piyasası aracı alım kredisi sağlamayı ve MÜŞTERİ hesabına sermaye piyasası 
 aracı alımını gerçekleştirmeyi kabul, MÜŞTERİ de bu sözleşme hükümlerine uymayı 
 kabul ve taahhüt eder. ARACI KURUM, MÜŞTERİ için işbu sözleşmenin 6. maddesinin (a) 
 bendinde belirtilen kredi limiti dahilinde bu sözleşme kapsamındaki kredileri kısmen 
 veya tamamen kullandırmaya, kredi kullandırma koşullarını düzenlemeye, değiştirmeye, 
 kredi limitini azaltmaya ve dilediği anda kesmeye yetkilidir.

b) MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a verdiği talimatı ve müteakip işlemleri bizzat izlemek ile 
 yükümlü olup, işlem sonucunun kendisine bildirilmediği veya geç bildirildiği iddiası ile 
 ARACI KURUM’dan hiçbir hak talebinde bulunamaz ve tahakkuk eden işlem nedeniyle 
 doğan faiz ve komisyona da itiraz edemez.

c) MÜŞTERİ, kendi nam ve hesabına kredili sermaye piyasası aracı alımını yapacak olan 
 ARACI KURUM’ca satın alınan sermaye piyasası araçlarının toplam bedeli üzerinden, 
 Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesinde 
 belirtilen oranda kurtaj ve buna bağlı olarak ödemesi gereken sair tüm vergi ve 
 masraflar ile ARACI KURUM tarafından belirlenecek takas ücretini ödemek ile 
 yükümlüdür. İşbu hizmet bedeli vesair ödemeler peşin yapılacaktır. Başlangıçta 
 belirlenen kurtaj oranı vesair tüm vergi ve masraflar günün koşullarına göre yetkili 
 merciiler ve dolayısı ile ARACI KURUM tarafından da her zaman değiştirilebilir. Bu 
 durumda MÜŞTERİ yeni düzenlemelere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

d) ARACI KURUM’un MÜŞTERİ nam ve hesabına kredi kullandırmak yolu ile satın aldığı 
 sermaye piyasası araçları, MKK’daki ve Takasbank’taki ARACI KURUM hesabında 
 saklanır ve MÜŞTERİ’nin yazılı izni olmaksızın bu kıymetler başka bir kişi ve/veya 
 kuruma satılamaz, teminat gösterilemez ve ödünç verilemez. MÜŞTERİ adına kredili 
 olarak satın alınan sermaye piyasası araçları MÜŞTERİ tarafından başka bir işlem için
 teminat olarak gösterilemez.

6. KREDİ LİMİTİ VE KREDİ FAİZİ

a) Kredi Limiti : ARACI KURUM bu sözleşme ile MÜŞTERİ lehine ....................................... TL
 (....................................... TL) tutarında sermaye piyasası aracı alım kredisi açmıştır.
 İşbu sözleşmenin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sadece kredi limitinin 
 artırılması ile ilgili bir değişiklik yapılması gereken hallerde; işbu sözleşmenin ekinde 
 bulunan (EK-2) Kredi Limiti Artırım Zeyilnamesi’nin doldurulması ve taraflarca 
 imzalanması gereklidir. Sözkonusu artırım nedeniyle, kredi limitinin artırılan kısmına
 tekabül eden her türlü fon, vergi, resim ve harç ödemeleri MÜŞTERİ tarafından 
 karşılanacaktır.

b) Krediye uygulanacak faiz, ARACI KURUM tarafından günlük olarak tahakkuk ettirilecek 

 olup, BİAŞ Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı oluşan en yüksek O/N 
 oranının üzerine %............... (Yüzde ....................) ilave edilmek suretiyle hesaplanması 
 esastır. Ancak MÜŞTERİ’nin kredisi ile ilgili olarak, ARACI KURUM
 Takasbank Borsa Para Piyasası’nda borçlanmak durumunda kalırsa; bu durumda kredi 
 faizi, bu piyasadaki en yüksek O/N oranının üzerine aynı ilave yapılmak suretiyle 
 hesaplanır. Olağanüstü piyasa koşullarında kredi faizi, cari piyasa faiz oranları ile ARACI 
 KURUM’un kendisinin borçlanma oranları dikkate alınarak, ARACI KURUM tarafından 
 günlük olarak serbestçe belirlenir ve en seri haberleşme cihazı ile MÜŞTERİ’ye bildirilir.
 ARACI KURUM bu oranları dilediği zaman değiştirebilir.

c) Faiz ve gider vergileri de ARACI KURUM tarafından tahakkuk ettirilerek MÜŞTERİ’den 
 tahsil edilir. Tahakkuk ettirilen faiz ve gider vergileri ile her türlü saklama ve hizmet 
 komisyonları, masraf ve bunların gider vergilerini MÜŞTERİ, kendisine herhangi bir 
 ihbar yapılmaksızın ARACI KURUM’a nakden ve def’aten ödeyeceğini beyan, kabul ve 
 taahhüt eder.

d) Kredi faizi ve buna ilişkin tüm vergiler; kredinin devamı boyunca her takvim ayının son 
 işgünü, kredinin kapatılması halinde ise kredinin kapatıldığı gün tahsil edilir. Bahsedilen 
 günlerde MÜŞTERİ’nin sözkonusu faiz ve vergi borçlarını kısmen veya tamamen ifa 
 etmemesi durumunda kalan borç tutarı muacceliyet kesbeder ve işbu sözleşmede yer 
 alan temerrüt hükümleri uygulanır.

e) ARACI KURUM'un muvafakatı olmadan MÜŞTERİ'nin işbu sözleşmeden doğan haklarını 
 başkalarına devir ve temlik yetkisi bulunmamaktadır.

7. KREDİ HESABININ İŞLEYİŞİ

a) ARACI KURUM, sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işleminde MÜŞTERİ adına 
 “kredi hesabı” açar ve bu kredi hesabını MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM’da bulunan diğer 
 hesaplarından ayrı olarak işler ve izler. MÜŞTERİ’nin Tebliğ kapsamındaki işlemlerinden 
 doğan ve yatırılması gereken özkaynak ve benzeri mali yükümlülükleri; ARACI KURUM 
 nezdinde bulunan diğer hesaplarındaki nakit ve/veya sermaye piyasası araçları
 teminat veya karşılık gösterilerek kapatılamaz. Şu kadar ki, özkaynak açığının 
 tamamlanmasını teminen MÜŞTERİ hesapları arasındaki borç ve alacağın mahsubuna 
 yönelik olarak hazırlanan ve bu sözleşmenin ekinde (EK-1) yer alan “OTOMATİK VİRMAN 
 TALİMATI”nın imzalanması suretiyle MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM’a yetki 
 verilmesi halinde hesaplar arasında virman yapılabilir.

b) Kredili olarak sermaye piyasası aracı almak isteyen MÜŞTERİ; Tebliğ’de belirtilen asgari 
 orandan düşük olmamak kaydıyla, Başlangıç Özkaynak Oranı’nın %......................
 (Yüzde ............................) olmasını sağlayacak tutarda, nakit ve/veya sermaye piyasası 
 aracını özkaynak olarak kredi hesabına yatırmak zorundadır. Günün şartlarına göre 
 başlangıçta yatırılması istenen asgari özkaynak tutarı ARACI KURUM tarafından 
 artırılabilir.

 Kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince, Tebliğ’de belirtilen asgari 
 orandan düşük olmaması kaydıyla, Özkaynak Koruma Oranı’nın %......................
 (Yüzde ............................) olması zorunludur. ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin mali yapısına 
 ve kredi ile satın alınan sermaye piyasası araçlarının risk düzeyine göre daha yüksek bir 
 özkaynak koruma oranı uygulayabilir.

 ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ’nin kredi hesabındaki özkaynak tutarı ve özkaynak 
 oranı Tebliğ’de belirtilen esaslar dahilinde her işgünü itibarı ile hesaplanır.

c) Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemi karşılığı olarak MÜŞTERİ’nin kredi 
 hesabına yatırılan özkaynak tutarı, işleme konu kıymetlerin cari değerindeki değişmeler 
 sonucunda gerekli özkaynak tutarının altına düştüğü takdirde, ARACI KURUM eksikliğin 
 tespit edildiği gün itibarıyla, özkaynak oranını başlangıç özkaynak oranına tamamlayacak 
 şekilde nakit ve/veya sermaye piyasası aracı yatırmak üzere müşteriye en seri iletişim 
 aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) ulaşarak özkaynak tamamlama
 bildiriminde bulunur ve teyit alır.

 Özkaynak tamamlama bildiriminin MÜŞTERİ’ye yapıldığı andan itibaren iki iş günü 
 içerisinde, özkaynak tutarının başlangıç teminatı oranını sağlayacak düzeye 
 tamamlanmaması halinde ARACI KURUM, ayrıca bir ihbarname göndermesine gerek 
 kalmaksızın, kredili olarak alınan ve/veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası 
 araçlarını satarak krediyi kapatma yetkisine sahiptir. Kendisine özkaynak tamamlama 
 bildirimi gönderilmiş MÜŞTERİ’nin hiçbir alım emri, bildirim gününden özkaynak 
 tamamlanıncaya kadar geçecek süre boyunca yerine getirilmez.

d) MÜŞTERİ, hesabındaki özkaynak tutarının, başlangıç özkaynak oranı üzerinden 
 hesaplanan özkaynak tutarının üzerine çıkması halinde, kredi hesabından özkaynak 
 fazlasını nakit olarak çekebileceği gibi, ARACI KURUM’ca uygun görülmesi halinde yeni 
 kredili sermaye piyasası aracı alım işlemlerinde de özkaynak olarak kullanabilir.

e) MÜŞTERİ’nin kredili olarak satın aldığı ve/veya özkaynak olarak yatırdığı sermaye 
 piyasası araçlarından doğan, faiz ve temettü gelirleri MÜŞTERİ’ye ait olup bu gelirler 
 MÜŞTERİ adına ARACI KURUM tarafından tahsil edilir.
 Hisse senetlerinden doğan oy hakkı MÜŞTERİ’ye aittir. Kredi karşılığı alınan ya da 
 özkaynak olarak yatırılan hisse senetlerinin, bedelsiz hisse senedi alma ve yeni pay alma 
 hakları MÜŞTERİ hesabına ARACI KURUM tarafından kullanılır.

f) Kurul’ca belirlenen limitin üzerinde kalan tutarlar dikkate alınarak, MÜŞTERİ’nin üç ay 
 içerisinde iki defadan daha fazla nakit ve sermaye piyasası aracı takas yükümlülüğünü 
 ve/veya özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde; ARACI 
 KURUM tarafından iki işgünü içerisinde Borsaya bildirim yapılacağını, MÜŞTERİ kabul ve 
 taahhüt eder. Borsaya bildirim yapılması halinde, işlem gününde emre konu nakit veya
 menkul kıymet tutarlarının MÜŞTERİ’nin hesabında bulunmaması veya emrin verildiği 
 anda peşinen tevdi edilmemesi durumunda; MÜŞTERİ’nin alım veya satım emirleri, 
 keyfiyetin Borsada ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle ARACI KURUM tarafından 
 kabul edilmez.

8. MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER

a) Aşağıda müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imzası bulunan Kefil, MÜŞTERİ’nin 
 Kredi Borcunun bu sözleşmenin 6. maddesinin (a) bendinde yazılı meblağa kadarlık 
 kısmını (Kefalet Meblağı) müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak ödemeyi beyan, 
 kabul ve taahhüt eder. Kefil, Kefalet Meblağı’ndan ayrı olarak, bu sözleşmede öngörülen 
 şekil ve oranda hesaplanacak nakdi ve temerrüt faizlerini, fon ve gider vergilerini, sair
 vergi, resim ve harçları, cezaları ve her türlü masraf ve komisyonları da ödemeyi beyan,
 kabul ve taahhüt eder.

b) Kefil, kefaletinden ötürü, MÜŞTERİ ve diğer kefillerin her türlü borçlarına, müteselsil 
 kefil, müşterek müteselsil borçlusu sıfatıyla kefil ve zamin olduğunu ve bu sıfatla bu 
 sözleşmedeki hükümlerin tamamının kendisi hakkında da aynen uygulanmasını kabul ile 
 söz konusu hükümlerde yer alan hususları aynen kabul ve taahhüt ettiğini,
 Borçlar Kanununun 490. maddesinde kefile tanınan haklardan feragat ettiğini, Kredi ve
 bu sözleşmeden doğan ARACI KURUM’un alacağı için işlemiş ve işleyecek faizlerin 
 tamamından sorumlu olduğunu, Borçlar Kanununun 493. ve 494. maddelerindeki 
 kefaletten kurtulma haklarından feragat ile bu maddelere dayanarak ARACI KURUM’a 
 karşı hiçbir istekte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

c) Kefil, MÜŞTERİ’nin ödemelerini tatil etmesi, borçlarını ödemekte acze düşmesi, iflasa 
 maruz kalması veya Kredinin kat’ı veya herhangi bir sebeple Kredi borcunun geri 
 ödeme sorumluluğunun doğduğu hallerde, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile 
 tarafına herhangi bir ihbarda bulunmaksızın borçlarının muaccel hale geleceğini, bu gibi 
 hallerde ARACI KURUM’dan borçlu aleyhinde takibata geçilmesini ve kefaletten 
 kurtulmayı talep etmeyeceğini ve bu haklarından şimdiden feragat ettiğini beyan, kabul 
 ve taahhüt eder.

9. KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ VE TEMERRÜT

a) ARACI KURUM tarafından yapılan özkaynak tamamlama bildirimine rağmen 
 MÜŞTERİ’nin süresi içerisinde özkaynağı tamamlamaması, işbu sözleşmesi ile 
 belirlenen kredi süresinin sona ermesi, MÜŞTERİ’nin işbu sözleşme hükümlerinden
 herhangi birisine uymaması veya kredili alım işlemi yapılan sermaye piyasası
 araçlarının ilgili listeden çıkarılması hallerinde kredi borcu muaccel hale gelir.
 Kredi hesabına konu kredili sermaye piyasası araçlarının ilgili listeden çıkarılması 
 halinde; MÜŞTERİ’nin talebi ve ARACI KURUM’un kabulü halinde listede yer alan bir 
 başka sermaye piyasası aracı ile değiştirilmesi halinde kredi hesabı devam eder.

b) ARACI KURUM yukarıda belirtilen nedenlerle kredi borcuna muacceliyet verdikten sonra 
 MÜŞTERİ’ye ve Kefillere yazılı ihbarda bulunarak borcun derhal ödenmesini ister. Borç 
 ödenmediği takdirde MÜŞTERİ ve Kefiller temerrüde düşmüş sayılır. MÜŞTERİ ve 
 Kefiller bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını beyan, kabul ve taahhüt 
 ederler.

c) MÜŞTERİ ve Kefiller borç bakiyesinin doğduğu tarihten ödeme tarihine kadar geçecek 
 süre için, işbu sözleşmede belirtilen kredi faizinin 2 (İki) katından az olmamak kaydıyla, 
 o tarihte ARACI KURUM tarafından uygulanmakta olan temerrüt faiz oranı üzerinden 
 hesaplanacak temerrüt faizini, vergi ve sair yasal yükümlülükleri ödemeyi beyan, kabul 
 ve taahhüt eder.

d) Muaccel hale gelen kredi karşılığında, özkaynak olarak yatırılan kıymetler nakde 
 dönüştürülmek suretiyle tasfiye edilebileceği gibi, aracı kurumun hesabına da 
 geçirilebilir. Bu durumda söz konusu kıymetler Tebliğde yer alan değerleme hükümleri 
 çerçevesinde değerlenir.

10. TEMİNAT HÜKÜMLERİ

a) Bu sözleşme uyarınca, kredili sermaye piyasası aracı işlemi ile ilgili MÜŞTERİ tarafından 
 özkaynak olarak başlangıçta ve daha sonra ARACI KURUM’a teslim edilen MÜŞTERİ’ye 
 ait sermaye piyasası araçları ve/veya nakit ile ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ

 hesabına satın alınan kredili sermaye piyasası araçlarının MÜŞTERİ’nin bu sözleşmeden 
 doğmuş veya doğacak borçlarının teminatı olarak ARACI KURUM lehine rehinli olduğunu 
 MÜŞTERİ beyan ve kabul eder.

b) MÜŞTERİ, işbu sözleşmeye ait kredili işlem hesabı ile ilgili işlemler nedeniyle ARACI 
 KURUM’ca yapılacak her türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak 
 borçlarının güvencesini oluşturmak üzere, ARACI KURUM nezdinde bulunan nakit ve
 menkul kıymetlerinin üzerinde, ARACI KURUM’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, 
 hapis hakkını doğuran alacakla bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı 
 bulunacağını, bunların ve alacaklarının ARACI KURUM’a Medeni Kanun’un 939. ve 
 devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş olduğunu, herhangi bir ihbarda 
 bulunulmaksızın ARACI KURUM’ca Borçlar Kanunu’nun 118. ve devamı maddelerindeki 
 esaslar uyarınca takas, 84-86. maddelerdeki koşullar uyarınca da mahsup edileceğini 
 veya ARACI KURUM’un özen borcu içinde ve MÜŞTERİ menfaatlerini gözeterek borsada
 veya haricen satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi, her türlü fon kesintisi, Banka ve
 Sigorta Muameleleri Vergisi ve diğer vergileri de ekleyerek, alacağına takas ve mahsup 
 etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
 altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
 kabzı konusunda ARACI KURUM’un yetkili olduğunu, ARACI KURUM’un bu yetkisinin 
 aynı zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız 
 beyan, kabul ve taahhüt eder.

11. ARACI KURUM’UN MÜŞTERİ’YE KULLANDIRMAK AMACI İLE KREDİ ALMASI

a) ARACI KURUM, Tebliğde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülecek sermaye piyasası 
 araçlarının kredili alımı işlemlerinde sermaye piyasası aracı teminatı karşılığında 
 MÜŞTERİ’ye kullandırmak üzere bankalar, Takasbank ve Kurul’un uygun gördüğü diğer 
 kurum ve kuruluşlar ile organize ödünç piyasalarından kredi alabilir. ARACI KURUM bu 
 kredi karşılığında, kredinin özkaynağı olarak kredi kuruluşu tarafından talep edilen
 miktardan daha fazla sermaye piyasası aracını teminat olarak veremez. Teminat olarak 
 verilen sermaye piyasası araçları, sadece MÜŞTERİ’ye kullandırılmak üzere alınan 
 krediye teminat teşkil eder.

b) ARACI KURUM’un kredi kullandığı kurum ve kuruluşlar ile piyasalar, kredi karşılığında 
 kendisine verilen sermaye piyasası araçlarını kredinin teminatı olarak alır ve bu 
 sermaye piyasası araçlarını başka bir kişi veya kuruma satamaz, teminat gösteremez ve 
 ödünç veremez. ARACI KURUM ile kredi alınan kuruluşlar arasında imzalanan  
 sözleşmelerin kredinin sona ermesi ve geri ödemeye ilişkin hükümleri saklıdır.

c) ARACI KURUM’un MÜŞTERİ hesabına kredi alması durumunda MÜŞTERİ; ARACI 
 KURUM’un vekil sıfatıyla hareket ettiğini, kredi alınması ve kredi ile ilgili sözleşmelerin 
 imzalanması nedeniyle doğacak tüm borç ve yükümlülüklerinin kendisine ait olacağını; 
 krediyi, kredi sözleşmesi ve bu sözleşme hükümlerine göre anapara, faiz, vergi, fon ve 
 diğer masraflar ile birlikte geri ödeyeceğini; ARACI KURUM tarafından vekil sıfatıyla 
 kredi kuruluşu ile imzalanacak kredi sözleşmesi hükümlerinin kendisi için tamamen 
 bağlayıcı olacağını; sözkonusu kredi nedeniyle ARACI KURUM’un kendisine atfı mümkün 
 olan haller dışında, uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanın kendisine ait olduğunu ve 
 bunları tazminle yükümlü olacağını, ARACI KURUM’un MÜŞTERİ’ye ait sermaye piyasası 
 araçlarını ilgili kredi kuruluşuna veya piyasa kurumlarına sözkonusu kredinin rehinli 
 teminatını teşkil etmek üzere teslim etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
 eder.

12. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

a) Sözleşmenin süresi :      Süresiz         ............. Ay/Yıl (..........................................................)

b) İşbu sözleşme, taraflardan birinin sözleşmeyi yazılı olarak feshetmesi halinde sona erer. 
 Yazılı fesih bildiriminin fesih tarihinden en az 15 (Onbeş) gün önce yapılmış olması 
 zorunludur. MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmenin hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde 
 ARACI KURUM’un sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı saklıdır.

c) MÜŞTERİ’nin ölümü veya tüzel kişiliğinin sona ermesi ve ARACI KURUM’un çeşitli  
 sebeplerle faaliyetini durdurması ya da faaliyetinin Kurul tarafından durdurulması 
 hallerinde işbu sözleşme kendiliğinden sona erer. Bunun yanı sıra MÜŞTERİ bu 
 sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; ARACI KURUM, 
 MÜŞTERİ adına açılan kredi hesabını kapatabilir, işlemi durdurabilir veya sözleşmeyi 
 fesih suretiyle hükümsüz kılabilir.

d) MÜŞTERİ’nin de işbu sözleşmenin uygulanmasından doğan haklı sebeplerle fesih 
 talebinde bulunabilmesi için ………… (….………) gün önceden bildirimde bulunması, bu 
 sözleşmeye bağlı olarak ARACI KURUM’un doğmuş ve doğacak her türlü alacağının 
 MÜŞTERİ’ce karşılanmış olması gerekmektedir.

e) Sözleşmenin ARACI KURUM tarafından feshi halinde, MÜŞTERİ’nin doğmuş ve doğacak 
 hakları ile hesap bakiyesi ARACI KURUM’un mahsup hakkı saklı kalmak kaydıyla 
 MÜŞTERİ’ye derhal ödenecektir.

f) Sözleşmenin sona ermesi halinde MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a olan tüm nakit ve/veya 
 sermaye piyasası aracı teslim borçlarını ......... (....................) gün içerisinde nakden ve 
 def’aten ödemek zorundadır.

13. SÖZLEŞMENİN TADİLİ

 ARACI KURUM işbu sözleşmede yer alan hükümleri kısmen veya tamamen değiştirme 
 hakkını haiz olup, değişiklikleri MÜŞTERİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda, 
 MÜŞTERİ’nin sözkonusu değişiklikleri kabul etmeyerek ….. (………..…..) gün içinde 
 sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır. MÜŞTERİ; Kurul, Borsa, Takasbank, MKK 
 veya diğer yetkili kurum düzenlemelerinden veya Kanun, Yönetmelik, Tüzük ve benzeri 
 yasal mevzuattan kaynaklanan değişikliklerden haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

14. ARACI KURUMUN DEFTER VE KAYITLARININ DELİL SAYILMASI

 MÜŞTERİ, bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde, ARACI KURUM’un defter 
 ve kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde, geçerli olacağını beyan ve kabul 
 eder. Borsadaki alım satım işlemlerinde, emirlerin sözlü olarak verildiği hallerde emrin 
 varlığı hususunda taraflar arasında doğacak uyuşmazlıklarda; ARACI KURUM’un 
 kayıtları; ancak faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar gibi her türlü 
 yazılı emir ve mutabakatlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı 
 delil başlangıcı ile teyid olunabildiği takdirde esas alınacaktır.

15. DİĞER HÜKÜMLER

a) ARACI KURUM Kredi Hesaplarına ilişkin ay içinde gerçekleşen işlemler konusunda, aylık 
 dönemler itibarıyla ilgili dönemi izleyen 7 (Yedi) gün içinde hesap ekstresi gönderir. 
 ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den aylık ekstrelerin iadeli taahhütlü posta gönderim 
 masrafını isteme hakkına haizdir.

b) Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adresleri kanuni ikametgah kabul edilecektir. 
 Taraflar, bu adreslere yapılacak tebligatın usulüne uygun ve geçerli olarak yapıldığını 
 kabul ederler. Taraflar, beyan ettikleri adresleri değiştirirlerse bu değişikliği yazılı 
 olarak 15 (Onbeş) gün içinde diğer tarafa bildirmeyi taahhüt ederler. Aksi takdirde, 
 sözleşmedeki adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

c) İşbu sözleşmeden ve/veya kredi kuruluşları ile akdedilen kredi sözleşmesinden ve/veya 
 piyasalardan yapılan borçlanmalardan ötürü doğmuş veya ileride doğabilecek her türlü 
 fon, damga vergisi, Banka ve Sigorta Muamele Vergisi, diğer vergi, resim ve harçlar ile 
 bunlara terettüp eden gecikme cezaları ve sair cezalar ve doğabilecek sair her türlü 
 masraflar MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.

d) İşbu sözleşme uyarınca ARACI KURUM’ca MÜŞTERİ hesabına yapılacak sermaye 
 piyasası aracı alım satım işlemleri, bilgilendirme, rehin, hapis, tasfiye ve diğer 
 hususlarda bu sözleşme hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla taraflar arasında 
 akdedilmiş bulunan ........./........../.................... tarih ve ............................. no.lu
 Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesi 
 hükümlerinin saklı olduğu hususu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.

e) Bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasından doğacak ihtilafların halinde 
 ................................................. Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu 
 taraflar kabul ve beyan ederler.

16. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Sözleşmenin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm 
bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan 
hallerde genel hükümler uygulanır. Bu sözleşme her iki taraf tarafından 
........./........../.................... tarihinde, 16 (Onaltı) madde ve 2 (İki) nüsha olarak düzenlenip 
imzalanmış ve yine aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme altında imzası bulunan
MÜŞTERİ sözleşmenin bir nüshasını teslim aldığını kabul ve taahhüt eder.

   ARACI KURUM     MÜŞTERİ

   HALK YATIRIM    Adı Soyadı :
    MENKUL DEĞERLER A.Ş.

                  İmza :

MÜŞTEREK BORÇLU ve MÜTESELSİL KEFİL(LER)

Adı Soyadı / Unvanı  :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks Numarası  :..........................................................................................
Adres    :..........................................................................................
    ...........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
İmza / Yetkili İmzalar :..........................................................................................

Damga Vergisi: (Rakam ile) ....................... TL ....................... Kr
(Yazı ile)............................................................. TL ............................................................ Kr



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KREDİ HESABI NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

Bir tarafta Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 20 Kat: 4 Şişli 34382 
İSTANBUL adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca 
“ARACI KURUM” diye anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı   :..........................................................................................
Adresi    :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No  :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” diye anılacaktır) arasında …...../…..../…….......... tarihinde 
aşağıdaki koşullarda sermaye piyasası araçlarının kredili alım satımına ilişkin işbu 
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı Çerçeve Sözleşmesi (Aşağıda kısaca 
“Sözleşme” diye anılacaktır) imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

İşbu sözleşmede yer alan;

Kanun : Sermaye Piyasası Kanunu’nu,

Kurul (SPK) : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : SPK’nın “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve 
  Ödünç Alma ve Verme İşlemleri” Hakkındaki ilgili tebliği ve bu 
  tebliğde değişiklik yapılmasına yönelik olarak çıkarılan ve 
  çıkarılacak olan tebliğleri ve düzenlemeleri, 

Borsa : Sermaye Piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve Kurulca 
  Tebliğ konusu işlemlerin yapılmasına izin verilen teşkilatlanmış 
  diğer piyasaları,

BİAŞ : Borsa İstanbul A.Ş.’yi

Takasbank : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,

MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu’nu,

O/N Oranı : Gecelik Borçlanma Oranı’nı,

İşleme Konu Kıymetler: Kullandırılan kredi karşılığında satın alınan sermaye piyasası 
  araçları ile müşterinin bu işlemler nedeni ile yatırdığı nakit ve 
  sermaye piyasası araçlarının toplamını,
Sermaye Piyasası
Araçları : Menkul Kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını,

Kredili Sermaye
Piyasası Aracı Alımı : Tebliğ’de yer alan esaslar çerçevesinde kredi kullanılması 
  suretiyle müşteri tarafından sermaye piyasası aracı alınmasını,

Özkaynak
(Özkaynak Tutarı) : İşleme konu kıymetlerin Tebliğ’de belirtilen esaslara göre 
  belirlenen cari değerleri ile bu kıymetlere ödenen kâr payı, faiz ve 
  benzeri gelirler toplamından verilen kredi tutarının ve günlük 
  olarak tahakkuk etmiş faizlerinin düşülmesi sonucu bulunan 
  tutarı,

Özkaynak Oranı : Özkaynak tutarının işleme konu kıymetlerin cari piyasa değerine 
  bölümünü,

Başlangıç
Özkaynak Oranı : Kredili sermaye piyasası aracı alımı işleminin başladığı anda 
  uyulması gereken özkaynak oranını,
Özkaynak
Koruma Oranı : Kredili sermaye piyasası aracı alımı işleminin devamı süresince 
  uyulması gereken asgari özkaynak oranını,

Komisyon : Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili ve bunlarla bağlantılı olarak 
  ARACI KURUM'un işbu sözleşme çerçevesinde sağladığı 
  hizmetlere ait ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ adına ve 
  hesabına yapılacak diğer her türlü sermaye piyasası aracı 
  işlemleri nedeniyle yerli ve yabancı ARACI KURUM, Borsa, Takas, 
  Saklama Kuruluşu ve diğer yetkili kuruluşlar tarafından tahakkuk 
  ettirilen her türlü hizmet komisyonları, kurtaj, masraf ve 
  ücretlerin toplamını,
ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşmenin konusu, ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca, ARACI KURUM tarafından 
MÜŞTERİ nam ve hesabına sermaye piyasası aracı alımında kullanılmak üzere kredi tahsis 
edilmesi, bu kredinin kullanım şeklinin ve şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşmeye konu 
olabilecek sermaye piyasası araçları, Tebliğ’de belirlenen şartlar çerçevesinde, kredili 
işlemlere konu olan listelerde yer alan sermaye piyasası araçlarıdır. ARACI KURUM, 
gerekli gördüğü hallerde; sözkonusu listelerde yer almalarına rağmen bazı sermaye 
piyasası araçlarının, işleme konu kıymetlerden sayılmayacağı hususunda karar alma 
hakkına sahiptir.

4. MÜŞTERİ’NİN TANINMASI

ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin kimlik bilgileri ve imza örneklerini dikkate almak suretiyle 
işbu sözleşmeye ait kredili işlem hesabının işlediği müddetçe gerçekleştirilecek 
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işlemlerdeki kimlik ve imza örnekleri ile karşılaştırıp, gerekli denetlemeyi yapmak 
suretiyle “Müşteriyi tanıma kuralını” yerine getirecektir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ kimlik
bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. Ancak bu tetkikler sonucunda da anlaşılamayacak 
mahiyetteki imza benzerliklerinin sonuçlarından veya belge ve yetki belgelerinin ARACI 
KURUM’a atfı mümkün olmayan nedenlerle sahteliğinden ARACI KURUM sorumlu 
olmayacaktır.

5. KREDİ KULLANIM ESASLARI

a) ARACI KURUM sermaye piyasası aracı alımı gerçekleştirmek isteyen MÜŞTERİ’ye 
 sermaye piyasası aracı alım kredisi sağlamayı ve MÜŞTERİ hesabına sermaye piyasası 
 aracı alımını gerçekleştirmeyi kabul, MÜŞTERİ de bu sözleşme hükümlerine uymayı 
 kabul ve taahhüt eder. ARACI KURUM, MÜŞTERİ için işbu sözleşmenin 6. maddesinin (a) 
 bendinde belirtilen kredi limiti dahilinde bu sözleşme kapsamındaki kredileri kısmen 
 veya tamamen kullandırmaya, kredi kullandırma koşullarını düzenlemeye, değiştirmeye, 
 kredi limitini azaltmaya ve dilediği anda kesmeye yetkilidir.

b) MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a verdiği talimatı ve müteakip işlemleri bizzat izlemek ile 
 yükümlü olup, işlem sonucunun kendisine bildirilmediği veya geç bildirildiği iddiası ile 
 ARACI KURUM’dan hiçbir hak talebinde bulunamaz ve tahakkuk eden işlem nedeniyle 
 doğan faiz ve komisyona da itiraz edemez.

c) MÜŞTERİ, kendi nam ve hesabına kredili sermaye piyasası aracı alımını yapacak olan 
 ARACI KURUM’ca satın alınan sermaye piyasası araçlarının toplam bedeli üzerinden, 
 Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesinde 
 belirtilen oranda kurtaj ve buna bağlı olarak ödemesi gereken sair tüm vergi ve 
 masraflar ile ARACI KURUM tarafından belirlenecek takas ücretini ödemek ile 
 yükümlüdür. İşbu hizmet bedeli vesair ödemeler peşin yapılacaktır. Başlangıçta 
 belirlenen kurtaj oranı vesair tüm vergi ve masraflar günün koşullarına göre yetkili 
 merciiler ve dolayısı ile ARACI KURUM tarafından da her zaman değiştirilebilir. Bu 
 durumda MÜŞTERİ yeni düzenlemelere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

d) ARACI KURUM’un MÜŞTERİ nam ve hesabına kredi kullandırmak yolu ile satın aldığı 
 sermaye piyasası araçları, MKK’daki ve Takasbank’taki ARACI KURUM hesabında 
 saklanır ve MÜŞTERİ’nin yazılı izni olmaksızın bu kıymetler başka bir kişi ve/veya 
 kuruma satılamaz, teminat gösterilemez ve ödünç verilemez. MÜŞTERİ adına kredili 
 olarak satın alınan sermaye piyasası araçları MÜŞTERİ tarafından başka bir işlem için
 teminat olarak gösterilemez.

6. KREDİ LİMİTİ VE KREDİ FAİZİ

a) Kredi Limiti : ARACI KURUM bu sözleşme ile MÜŞTERİ lehine ....................................... TL
 (....................................... TL) tutarında sermaye piyasası aracı alım kredisi açmıştır.
 İşbu sözleşmenin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sadece kredi limitinin 
 artırılması ile ilgili bir değişiklik yapılması gereken hallerde; işbu sözleşmenin ekinde 
 bulunan (EK-2) Kredi Limiti Artırım Zeyilnamesi’nin doldurulması ve taraflarca 
 imzalanması gereklidir. Sözkonusu artırım nedeniyle, kredi limitinin artırılan kısmına
 tekabül eden her türlü fon, vergi, resim ve harç ödemeleri MÜŞTERİ tarafından 
 karşılanacaktır.

b) Krediye uygulanacak faiz, ARACI KURUM tarafından günlük olarak tahakkuk ettirilecek 

 olup, BİAŞ Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı oluşan en yüksek O/N 
 oranının üzerine %............... (Yüzde ....................) ilave edilmek suretiyle hesaplanması 
 esastır. Ancak MÜŞTERİ’nin kredisi ile ilgili olarak, ARACI KURUM
 Takasbank Borsa Para Piyasası’nda borçlanmak durumunda kalırsa; bu durumda kredi 
 faizi, bu piyasadaki en yüksek O/N oranının üzerine aynı ilave yapılmak suretiyle 
 hesaplanır. Olağanüstü piyasa koşullarında kredi faizi, cari piyasa faiz oranları ile ARACI 
 KURUM’un kendisinin borçlanma oranları dikkate alınarak, ARACI KURUM tarafından 
 günlük olarak serbestçe belirlenir ve en seri haberleşme cihazı ile MÜŞTERİ’ye bildirilir.
 ARACI KURUM bu oranları dilediği zaman değiştirebilir.

c) Faiz ve gider vergileri de ARACI KURUM tarafından tahakkuk ettirilerek MÜŞTERİ’den 
 tahsil edilir. Tahakkuk ettirilen faiz ve gider vergileri ile her türlü saklama ve hizmet 
 komisyonları, masraf ve bunların gider vergilerini MÜŞTERİ, kendisine herhangi bir 
 ihbar yapılmaksızın ARACI KURUM’a nakden ve def’aten ödeyeceğini beyan, kabul ve 
 taahhüt eder.

d) Kredi faizi ve buna ilişkin tüm vergiler; kredinin devamı boyunca her takvim ayının son 
 işgünü, kredinin kapatılması halinde ise kredinin kapatıldığı gün tahsil edilir. Bahsedilen 
 günlerde MÜŞTERİ’nin sözkonusu faiz ve vergi borçlarını kısmen veya tamamen ifa 
 etmemesi durumunda kalan borç tutarı muacceliyet kesbeder ve işbu sözleşmede yer 
 alan temerrüt hükümleri uygulanır.

e) ARACI KURUM'un muvafakatı olmadan MÜŞTERİ'nin işbu sözleşmeden doğan haklarını 
 başkalarına devir ve temlik yetkisi bulunmamaktadır.

7. KREDİ HESABININ İŞLEYİŞİ

a) ARACI KURUM, sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işleminde MÜŞTERİ adına 
 “kredi hesabı” açar ve bu kredi hesabını MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM’da bulunan diğer 
 hesaplarından ayrı olarak işler ve izler. MÜŞTERİ’nin Tebliğ kapsamındaki işlemlerinden 
 doğan ve yatırılması gereken özkaynak ve benzeri mali yükümlülükleri; ARACI KURUM 
 nezdinde bulunan diğer hesaplarındaki nakit ve/veya sermaye piyasası araçları
 teminat veya karşılık gösterilerek kapatılamaz. Şu kadar ki, özkaynak açığının 
 tamamlanmasını teminen MÜŞTERİ hesapları arasındaki borç ve alacağın mahsubuna 
 yönelik olarak hazırlanan ve bu sözleşmenin ekinde (EK-1) yer alan “OTOMATİK VİRMAN 
 TALİMATI”nın imzalanması suretiyle MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM’a yetki 
 verilmesi halinde hesaplar arasında virman yapılabilir.

b) Kredili olarak sermaye piyasası aracı almak isteyen MÜŞTERİ; Tebliğ’de belirtilen asgari 
 orandan düşük olmamak kaydıyla, Başlangıç Özkaynak Oranı’nın %......................
 (Yüzde ............................) olmasını sağlayacak tutarda, nakit ve/veya sermaye piyasası 
 aracını özkaynak olarak kredi hesabına yatırmak zorundadır. Günün şartlarına göre 
 başlangıçta yatırılması istenen asgari özkaynak tutarı ARACI KURUM tarafından 
 artırılabilir.

 Kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince, Tebliğ’de belirtilen asgari 
 orandan düşük olmaması kaydıyla, Özkaynak Koruma Oranı’nın %......................
 (Yüzde ............................) olması zorunludur. ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin mali yapısına 
 ve kredi ile satın alınan sermaye piyasası araçlarının risk düzeyine göre daha yüksek bir 
 özkaynak koruma oranı uygulayabilir.

 ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ’nin kredi hesabındaki özkaynak tutarı ve özkaynak 
 oranı Tebliğ’de belirtilen esaslar dahilinde her işgünü itibarı ile hesaplanır.

c) Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemi karşılığı olarak MÜŞTERİ’nin kredi 
 hesabına yatırılan özkaynak tutarı, işleme konu kıymetlerin cari değerindeki değişmeler 
 sonucunda gerekli özkaynak tutarının altına düştüğü takdirde, ARACI KURUM eksikliğin 
 tespit edildiği gün itibarıyla, özkaynak oranını başlangıç özkaynak oranına tamamlayacak 
 şekilde nakit ve/veya sermaye piyasası aracı yatırmak üzere müşteriye en seri iletişim 
 aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) ulaşarak özkaynak tamamlama
 bildiriminde bulunur ve teyit alır.

 Özkaynak tamamlama bildiriminin MÜŞTERİ’ye yapıldığı andan itibaren iki iş günü 
 içerisinde, özkaynak tutarının başlangıç teminatı oranını sağlayacak düzeye 
 tamamlanmaması halinde ARACI KURUM, ayrıca bir ihbarname göndermesine gerek 
 kalmaksızın, kredili olarak alınan ve/veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası 
 araçlarını satarak krediyi kapatma yetkisine sahiptir. Kendisine özkaynak tamamlama 
 bildirimi gönderilmiş MÜŞTERİ’nin hiçbir alım emri, bildirim gününden özkaynak 
 tamamlanıncaya kadar geçecek süre boyunca yerine getirilmez.

d) MÜŞTERİ, hesabındaki özkaynak tutarının, başlangıç özkaynak oranı üzerinden 
 hesaplanan özkaynak tutarının üzerine çıkması halinde, kredi hesabından özkaynak 
 fazlasını nakit olarak çekebileceği gibi, ARACI KURUM’ca uygun görülmesi halinde yeni 
 kredili sermaye piyasası aracı alım işlemlerinde de özkaynak olarak kullanabilir.

e) MÜŞTERİ’nin kredili olarak satın aldığı ve/veya özkaynak olarak yatırdığı sermaye 
 piyasası araçlarından doğan, faiz ve temettü gelirleri MÜŞTERİ’ye ait olup bu gelirler 
 MÜŞTERİ adına ARACI KURUM tarafından tahsil edilir.
 Hisse senetlerinden doğan oy hakkı MÜŞTERİ’ye aittir. Kredi karşılığı alınan ya da 
 özkaynak olarak yatırılan hisse senetlerinin, bedelsiz hisse senedi alma ve yeni pay alma 
 hakları MÜŞTERİ hesabına ARACI KURUM tarafından kullanılır.

f) Kurul’ca belirlenen limitin üzerinde kalan tutarlar dikkate alınarak, MÜŞTERİ’nin üç ay 
 içerisinde iki defadan daha fazla nakit ve sermaye piyasası aracı takas yükümlülüğünü 
 ve/veya özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde; ARACI 
 KURUM tarafından iki işgünü içerisinde Borsaya bildirim yapılacağını, MÜŞTERİ kabul ve 
 taahhüt eder. Borsaya bildirim yapılması halinde, işlem gününde emre konu nakit veya
 menkul kıymet tutarlarının MÜŞTERİ’nin hesabında bulunmaması veya emrin verildiği 
 anda peşinen tevdi edilmemesi durumunda; MÜŞTERİ’nin alım veya satım emirleri, 
 keyfiyetin Borsada ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle ARACI KURUM tarafından 
 kabul edilmez.

8. MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER

a) Aşağıda müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imzası bulunan Kefil, MÜŞTERİ’nin 
 Kredi Borcunun bu sözleşmenin 6. maddesinin (a) bendinde yazılı meblağa kadarlık 
 kısmını (Kefalet Meblağı) müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak ödemeyi beyan, 
 kabul ve taahhüt eder. Kefil, Kefalet Meblağı’ndan ayrı olarak, bu sözleşmede öngörülen 
 şekil ve oranda hesaplanacak nakdi ve temerrüt faizlerini, fon ve gider vergilerini, sair
 vergi, resim ve harçları, cezaları ve her türlü masraf ve komisyonları da ödemeyi beyan,
 kabul ve taahhüt eder.

b) Kefil, kefaletinden ötürü, MÜŞTERİ ve diğer kefillerin her türlü borçlarına, müteselsil 
 kefil, müşterek müteselsil borçlusu sıfatıyla kefil ve zamin olduğunu ve bu sıfatla bu 
 sözleşmedeki hükümlerin tamamının kendisi hakkında da aynen uygulanmasını kabul ile 
 söz konusu hükümlerde yer alan hususları aynen kabul ve taahhüt ettiğini,
 Borçlar Kanununun 490. maddesinde kefile tanınan haklardan feragat ettiğini, Kredi ve
 bu sözleşmeden doğan ARACI KURUM’un alacağı için işlemiş ve işleyecek faizlerin 
 tamamından sorumlu olduğunu, Borçlar Kanununun 493. ve 494. maddelerindeki 
 kefaletten kurtulma haklarından feragat ile bu maddelere dayanarak ARACI KURUM’a 
 karşı hiçbir istekte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

c) Kefil, MÜŞTERİ’nin ödemelerini tatil etmesi, borçlarını ödemekte acze düşmesi, iflasa 
 maruz kalması veya Kredinin kat’ı veya herhangi bir sebeple Kredi borcunun geri 
 ödeme sorumluluğunun doğduğu hallerde, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile 
 tarafına herhangi bir ihbarda bulunmaksızın borçlarının muaccel hale geleceğini, bu gibi 
 hallerde ARACI KURUM’dan borçlu aleyhinde takibata geçilmesini ve kefaletten 
 kurtulmayı talep etmeyeceğini ve bu haklarından şimdiden feragat ettiğini beyan, kabul 
 ve taahhüt eder.

9. KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ VE TEMERRÜT

a) ARACI KURUM tarafından yapılan özkaynak tamamlama bildirimine rağmen 
 MÜŞTERİ’nin süresi içerisinde özkaynağı tamamlamaması, işbu sözleşmesi ile 
 belirlenen kredi süresinin sona ermesi, MÜŞTERİ’nin işbu sözleşme hükümlerinden
 herhangi birisine uymaması veya kredili alım işlemi yapılan sermaye piyasası
 araçlarının ilgili listeden çıkarılması hallerinde kredi borcu muaccel hale gelir.
 Kredi hesabına konu kredili sermaye piyasası araçlarının ilgili listeden çıkarılması 
 halinde; MÜŞTERİ’nin talebi ve ARACI KURUM’un kabulü halinde listede yer alan bir 
 başka sermaye piyasası aracı ile değiştirilmesi halinde kredi hesabı devam eder.

b) ARACI KURUM yukarıda belirtilen nedenlerle kredi borcuna muacceliyet verdikten sonra 
 MÜŞTERİ’ye ve Kefillere yazılı ihbarda bulunarak borcun derhal ödenmesini ister. Borç 
 ödenmediği takdirde MÜŞTERİ ve Kefiller temerrüde düşmüş sayılır. MÜŞTERİ ve 
 Kefiller bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını beyan, kabul ve taahhüt 
 ederler.

c) MÜŞTERİ ve Kefiller borç bakiyesinin doğduğu tarihten ödeme tarihine kadar geçecek 
 süre için, işbu sözleşmede belirtilen kredi faizinin 2 (İki) katından az olmamak kaydıyla, 
 o tarihte ARACI KURUM tarafından uygulanmakta olan temerrüt faiz oranı üzerinden 
 hesaplanacak temerrüt faizini, vergi ve sair yasal yükümlülükleri ödemeyi beyan, kabul 
 ve taahhüt eder.

d) Muaccel hale gelen kredi karşılığında, özkaynak olarak yatırılan kıymetler nakde 
 dönüştürülmek suretiyle tasfiye edilebileceği gibi, aracı kurumun hesabına da 
 geçirilebilir. Bu durumda söz konusu kıymetler Tebliğde yer alan değerleme hükümleri 
 çerçevesinde değerlenir.

10. TEMİNAT HÜKÜMLERİ

a) Bu sözleşme uyarınca, kredili sermaye piyasası aracı işlemi ile ilgili MÜŞTERİ tarafından 
 özkaynak olarak başlangıçta ve daha sonra ARACI KURUM’a teslim edilen MÜŞTERİ’ye 
 ait sermaye piyasası araçları ve/veya nakit ile ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ

 hesabına satın alınan kredili sermaye piyasası araçlarının MÜŞTERİ’nin bu sözleşmeden 
 doğmuş veya doğacak borçlarının teminatı olarak ARACI KURUM lehine rehinli olduğunu 
 MÜŞTERİ beyan ve kabul eder.

b) MÜŞTERİ, işbu sözleşmeye ait kredili işlem hesabı ile ilgili işlemler nedeniyle ARACI 
 KURUM’ca yapılacak her türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak 
 borçlarının güvencesini oluşturmak üzere, ARACI KURUM nezdinde bulunan nakit ve
 menkul kıymetlerinin üzerinde, ARACI KURUM’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, 
 hapis hakkını doğuran alacakla bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı 
 bulunacağını, bunların ve alacaklarının ARACI KURUM’a Medeni Kanun’un 939. ve 
 devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş olduğunu, herhangi bir ihbarda 
 bulunulmaksızın ARACI KURUM’ca Borçlar Kanunu’nun 118. ve devamı maddelerindeki 
 esaslar uyarınca takas, 84-86. maddelerdeki koşullar uyarınca da mahsup edileceğini 
 veya ARACI KURUM’un özen borcu içinde ve MÜŞTERİ menfaatlerini gözeterek borsada
 veya haricen satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi, her türlü fon kesintisi, Banka ve
 Sigorta Muameleleri Vergisi ve diğer vergileri de ekleyerek, alacağına takas ve mahsup 
 etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
 altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
 kabzı konusunda ARACI KURUM’un yetkili olduğunu, ARACI KURUM’un bu yetkisinin 
 aynı zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız 
 beyan, kabul ve taahhüt eder.

11. ARACI KURUM’UN MÜŞTERİ’YE KULLANDIRMAK AMACI İLE KREDİ ALMASI

a) ARACI KURUM, Tebliğde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülecek sermaye piyasası 
 araçlarının kredili alımı işlemlerinde sermaye piyasası aracı teminatı karşılığında 
 MÜŞTERİ’ye kullandırmak üzere bankalar, Takasbank ve Kurul’un uygun gördüğü diğer 
 kurum ve kuruluşlar ile organize ödünç piyasalarından kredi alabilir. ARACI KURUM bu 
 kredi karşılığında, kredinin özkaynağı olarak kredi kuruluşu tarafından talep edilen
 miktardan daha fazla sermaye piyasası aracını teminat olarak veremez. Teminat olarak 
 verilen sermaye piyasası araçları, sadece MÜŞTERİ’ye kullandırılmak üzere alınan 
 krediye teminat teşkil eder.

b) ARACI KURUM’un kredi kullandığı kurum ve kuruluşlar ile piyasalar, kredi karşılığında 
 kendisine verilen sermaye piyasası araçlarını kredinin teminatı olarak alır ve bu 
 sermaye piyasası araçlarını başka bir kişi veya kuruma satamaz, teminat gösteremez ve 
 ödünç veremez. ARACI KURUM ile kredi alınan kuruluşlar arasında imzalanan  
 sözleşmelerin kredinin sona ermesi ve geri ödemeye ilişkin hükümleri saklıdır.

c) ARACI KURUM’un MÜŞTERİ hesabına kredi alması durumunda MÜŞTERİ; ARACI 
 KURUM’un vekil sıfatıyla hareket ettiğini, kredi alınması ve kredi ile ilgili sözleşmelerin 
 imzalanması nedeniyle doğacak tüm borç ve yükümlülüklerinin kendisine ait olacağını; 
 krediyi, kredi sözleşmesi ve bu sözleşme hükümlerine göre anapara, faiz, vergi, fon ve 
 diğer masraflar ile birlikte geri ödeyeceğini; ARACI KURUM tarafından vekil sıfatıyla 
 kredi kuruluşu ile imzalanacak kredi sözleşmesi hükümlerinin kendisi için tamamen 
 bağlayıcı olacağını; sözkonusu kredi nedeniyle ARACI KURUM’un kendisine atfı mümkün 
 olan haller dışında, uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanın kendisine ait olduğunu ve 
 bunları tazminle yükümlü olacağını, ARACI KURUM’un MÜŞTERİ’ye ait sermaye piyasası 
 araçlarını ilgili kredi kuruluşuna veya piyasa kurumlarına sözkonusu kredinin rehinli 
 teminatını teşkil etmek üzere teslim etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
 eder.

12. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

a) Sözleşmenin süresi :      Süresiz         ............. Ay/Yıl (..........................................................)

b) İşbu sözleşme, taraflardan birinin sözleşmeyi yazılı olarak feshetmesi halinde sona erer. 
 Yazılı fesih bildiriminin fesih tarihinden en az 15 (Onbeş) gün önce yapılmış olması 
 zorunludur. MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmenin hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde 
 ARACI KURUM’un sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı saklıdır.

c) MÜŞTERİ’nin ölümü veya tüzel kişiliğinin sona ermesi ve ARACI KURUM’un çeşitli  
 sebeplerle faaliyetini durdurması ya da faaliyetinin Kurul tarafından durdurulması 
 hallerinde işbu sözleşme kendiliğinden sona erer. Bunun yanı sıra MÜŞTERİ bu 
 sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; ARACI KURUM, 
 MÜŞTERİ adına açılan kredi hesabını kapatabilir, işlemi durdurabilir veya sözleşmeyi 
 fesih suretiyle hükümsüz kılabilir.

d) MÜŞTERİ’nin de işbu sözleşmenin uygulanmasından doğan haklı sebeplerle fesih 
 talebinde bulunabilmesi için ………… (….………) gün önceden bildirimde bulunması, bu 
 sözleşmeye bağlı olarak ARACI KURUM’un doğmuş ve doğacak her türlü alacağının 
 MÜŞTERİ’ce karşılanmış olması gerekmektedir.

e) Sözleşmenin ARACI KURUM tarafından feshi halinde, MÜŞTERİ’nin doğmuş ve doğacak 
 hakları ile hesap bakiyesi ARACI KURUM’un mahsup hakkı saklı kalmak kaydıyla 
 MÜŞTERİ’ye derhal ödenecektir.

f) Sözleşmenin sona ermesi halinde MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a olan tüm nakit ve/veya 
 sermaye piyasası aracı teslim borçlarını ......... (....................) gün içerisinde nakden ve 
 def’aten ödemek zorundadır.

13. SÖZLEŞMENİN TADİLİ

 ARACI KURUM işbu sözleşmede yer alan hükümleri kısmen veya tamamen değiştirme 
 hakkını haiz olup, değişiklikleri MÜŞTERİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda, 
 MÜŞTERİ’nin sözkonusu değişiklikleri kabul etmeyerek ….. (………..…..) gün içinde 
 sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır. MÜŞTERİ; Kurul, Borsa, Takasbank, MKK 
 veya diğer yetkili kurum düzenlemelerinden veya Kanun, Yönetmelik, Tüzük ve benzeri 
 yasal mevzuattan kaynaklanan değişikliklerden haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

14. ARACI KURUMUN DEFTER VE KAYITLARININ DELİL SAYILMASI

 MÜŞTERİ, bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde, ARACI KURUM’un defter 
 ve kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde, geçerli olacağını beyan ve kabul 
 eder. Borsadaki alım satım işlemlerinde, emirlerin sözlü olarak verildiği hallerde emrin 
 varlığı hususunda taraflar arasında doğacak uyuşmazlıklarda; ARACI KURUM’un 
 kayıtları; ancak faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar gibi her türlü 
 yazılı emir ve mutabakatlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı 
 delil başlangıcı ile teyid olunabildiği takdirde esas alınacaktır.

15. DİĞER HÜKÜMLER

a) ARACI KURUM Kredi Hesaplarına ilişkin ay içinde gerçekleşen işlemler konusunda, aylık 
 dönemler itibarıyla ilgili dönemi izleyen 7 (Yedi) gün içinde hesap ekstresi gönderir. 
 ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den aylık ekstrelerin iadeli taahhütlü posta gönderim 
 masrafını isteme hakkına haizdir.

b) Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adresleri kanuni ikametgah kabul edilecektir. 
 Taraflar, bu adreslere yapılacak tebligatın usulüne uygun ve geçerli olarak yapıldığını 
 kabul ederler. Taraflar, beyan ettikleri adresleri değiştirirlerse bu değişikliği yazılı 
 olarak 15 (Onbeş) gün içinde diğer tarafa bildirmeyi taahhüt ederler. Aksi takdirde, 
 sözleşmedeki adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

c) İşbu sözleşmeden ve/veya kredi kuruluşları ile akdedilen kredi sözleşmesinden ve/veya 
 piyasalardan yapılan borçlanmalardan ötürü doğmuş veya ileride doğabilecek her türlü 
 fon, damga vergisi, Banka ve Sigorta Muamele Vergisi, diğer vergi, resim ve harçlar ile 
 bunlara terettüp eden gecikme cezaları ve sair cezalar ve doğabilecek sair her türlü 
 masraflar MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.

d) İşbu sözleşme uyarınca ARACI KURUM’ca MÜŞTERİ hesabına yapılacak sermaye 
 piyasası aracı alım satım işlemleri, bilgilendirme, rehin, hapis, tasfiye ve diğer 
 hususlarda bu sözleşme hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla taraflar arasında 
 akdedilmiş bulunan ........./........../.................... tarih ve ............................. no.lu
 Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesi 
 hükümlerinin saklı olduğu hususu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.

e) Bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasından doğacak ihtilafların halinde 
 ................................................. Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu 
 taraflar kabul ve beyan ederler.

16. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Sözleşmenin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm 
bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan 
hallerde genel hükümler uygulanır. Bu sözleşme her iki taraf tarafından 
........./........../.................... tarihinde, 16 (Onaltı) madde ve 2 (İki) nüsha olarak düzenlenip 
imzalanmış ve yine aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme altında imzası bulunan
MÜŞTERİ sözleşmenin bir nüshasını teslim aldığını kabul ve taahhüt eder.

   ARACI KURUM     MÜŞTERİ

   HALK YATIRIM    Adı Soyadı :
    MENKUL DEĞERLER A.Ş.

                  İmza :

MÜŞTEREK BORÇLU ve MÜTESELSİL KEFİL(LER)

Adı Soyadı / Unvanı  :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks Numarası  :..........................................................................................
Adres    :..........................................................................................
    ...........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
İmza / Yetkili İmzalar :..........................................................................................

Damga Vergisi: (Rakam ile) ....................... TL ....................... Kr
(Yazı ile)............................................................. TL ............................................................ Kr



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KREDİ HESABI NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

Bir tarafta Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 20 Kat: 4 Şişli 34382 
İSTANBUL adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca 
“ARACI KURUM” diye anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı   :..........................................................................................
Adresi    :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No  :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” diye anılacaktır) arasında …...../…..../…….......... tarihinde 
aşağıdaki koşullarda sermaye piyasası araçlarının kredili alım satımına ilişkin işbu 
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı Çerçeve Sözleşmesi (Aşağıda kısaca 
“Sözleşme” diye anılacaktır) imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

İşbu sözleşmede yer alan;

Kanun : Sermaye Piyasası Kanunu’nu,

Kurul (SPK) : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : SPK’nın “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve 
  Ödünç Alma ve Verme İşlemleri” Hakkındaki ilgili tebliği ve bu 
  tebliğde değişiklik yapılmasına yönelik olarak çıkarılan ve 
  çıkarılacak olan tebliğleri ve düzenlemeleri, 

Borsa : Sermaye Piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve Kurulca 
  Tebliğ konusu işlemlerin yapılmasına izin verilen teşkilatlanmış 
  diğer piyasaları,

BİAŞ : Borsa İstanbul A.Ş.’yi

Takasbank : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,

MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu’nu,

O/N Oranı : Gecelik Borçlanma Oranı’nı,

İşleme Konu Kıymetler: Kullandırılan kredi karşılığında satın alınan sermaye piyasası 
  araçları ile müşterinin bu işlemler nedeni ile yatırdığı nakit ve 
  sermaye piyasası araçlarının toplamını,
Sermaye Piyasası
Araçları : Menkul Kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını,

Kredili Sermaye
Piyasası Aracı Alımı : Tebliğ’de yer alan esaslar çerçevesinde kredi kullanılması 
  suretiyle müşteri tarafından sermaye piyasası aracı alınmasını,

Özkaynak
(Özkaynak Tutarı) : İşleme konu kıymetlerin Tebliğ’de belirtilen esaslara göre 
  belirlenen cari değerleri ile bu kıymetlere ödenen kâr payı, faiz ve 
  benzeri gelirler toplamından verilen kredi tutarının ve günlük 
  olarak tahakkuk etmiş faizlerinin düşülmesi sonucu bulunan 
  tutarı,

Özkaynak Oranı : Özkaynak tutarının işleme konu kıymetlerin cari piyasa değerine 
  bölümünü,

Başlangıç
Özkaynak Oranı : Kredili sermaye piyasası aracı alımı işleminin başladığı anda 
  uyulması gereken özkaynak oranını,
Özkaynak
Koruma Oranı : Kredili sermaye piyasası aracı alımı işleminin devamı süresince 
  uyulması gereken asgari özkaynak oranını,

Komisyon : Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili ve bunlarla bağlantılı olarak 
  ARACI KURUM'un işbu sözleşme çerçevesinde sağladığı 
  hizmetlere ait ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ adına ve 
  hesabına yapılacak diğer her türlü sermaye piyasası aracı 
  işlemleri nedeniyle yerli ve yabancı ARACI KURUM, Borsa, Takas, 
  Saklama Kuruluşu ve diğer yetkili kuruluşlar tarafından tahakkuk 
  ettirilen her türlü hizmet komisyonları, kurtaj, masraf ve 
  ücretlerin toplamını,
ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşmenin konusu, ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca, ARACI KURUM tarafından 
MÜŞTERİ nam ve hesabına sermaye piyasası aracı alımında kullanılmak üzere kredi tahsis 
edilmesi, bu kredinin kullanım şeklinin ve şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşmeye konu 
olabilecek sermaye piyasası araçları, Tebliğ’de belirlenen şartlar çerçevesinde, kredili 
işlemlere konu olan listelerde yer alan sermaye piyasası araçlarıdır. ARACI KURUM, 
gerekli gördüğü hallerde; sözkonusu listelerde yer almalarına rağmen bazı sermaye 
piyasası araçlarının, işleme konu kıymetlerden sayılmayacağı hususunda karar alma 
hakkına sahiptir.

4. MÜŞTERİ’NİN TANINMASI

ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin kimlik bilgileri ve imza örneklerini dikkate almak suretiyle 
işbu sözleşmeye ait kredili işlem hesabının işlediği müddetçe gerçekleştirilecek 
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işlemlerdeki kimlik ve imza örnekleri ile karşılaştırıp, gerekli denetlemeyi yapmak 
suretiyle “Müşteriyi tanıma kuralını” yerine getirecektir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ kimlik
bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. Ancak bu tetkikler sonucunda da anlaşılamayacak 
mahiyetteki imza benzerliklerinin sonuçlarından veya belge ve yetki belgelerinin ARACI 
KURUM’a atfı mümkün olmayan nedenlerle sahteliğinden ARACI KURUM sorumlu 
olmayacaktır.

5. KREDİ KULLANIM ESASLARI

a) ARACI KURUM sermaye piyasası aracı alımı gerçekleştirmek isteyen MÜŞTERİ’ye 
 sermaye piyasası aracı alım kredisi sağlamayı ve MÜŞTERİ hesabına sermaye piyasası 
 aracı alımını gerçekleştirmeyi kabul, MÜŞTERİ de bu sözleşme hükümlerine uymayı 
 kabul ve taahhüt eder. ARACI KURUM, MÜŞTERİ için işbu sözleşmenin 6. maddesinin (a) 
 bendinde belirtilen kredi limiti dahilinde bu sözleşme kapsamındaki kredileri kısmen 
 veya tamamen kullandırmaya, kredi kullandırma koşullarını düzenlemeye, değiştirmeye, 
 kredi limitini azaltmaya ve dilediği anda kesmeye yetkilidir.

b) MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a verdiği talimatı ve müteakip işlemleri bizzat izlemek ile 
 yükümlü olup, işlem sonucunun kendisine bildirilmediği veya geç bildirildiği iddiası ile 
 ARACI KURUM’dan hiçbir hak talebinde bulunamaz ve tahakkuk eden işlem nedeniyle 
 doğan faiz ve komisyona da itiraz edemez.

c) MÜŞTERİ, kendi nam ve hesabına kredili sermaye piyasası aracı alımını yapacak olan 
 ARACI KURUM’ca satın alınan sermaye piyasası araçlarının toplam bedeli üzerinden, 
 Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesinde 
 belirtilen oranda kurtaj ve buna bağlı olarak ödemesi gereken sair tüm vergi ve 
 masraflar ile ARACI KURUM tarafından belirlenecek takas ücretini ödemek ile 
 yükümlüdür. İşbu hizmet bedeli vesair ödemeler peşin yapılacaktır. Başlangıçta 
 belirlenen kurtaj oranı vesair tüm vergi ve masraflar günün koşullarına göre yetkili 
 merciiler ve dolayısı ile ARACI KURUM tarafından da her zaman değiştirilebilir. Bu 
 durumda MÜŞTERİ yeni düzenlemelere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

d) ARACI KURUM’un MÜŞTERİ nam ve hesabına kredi kullandırmak yolu ile satın aldığı 
 sermaye piyasası araçları, MKK’daki ve Takasbank’taki ARACI KURUM hesabında 
 saklanır ve MÜŞTERİ’nin yazılı izni olmaksızın bu kıymetler başka bir kişi ve/veya 
 kuruma satılamaz, teminat gösterilemez ve ödünç verilemez. MÜŞTERİ adına kredili 
 olarak satın alınan sermaye piyasası araçları MÜŞTERİ tarafından başka bir işlem için
 teminat olarak gösterilemez.

6. KREDİ LİMİTİ VE KREDİ FAİZİ

a) Kredi Limiti : ARACI KURUM bu sözleşme ile MÜŞTERİ lehine ....................................... TL
 (....................................... TL) tutarında sermaye piyasası aracı alım kredisi açmıştır.
 İşbu sözleşmenin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sadece kredi limitinin 
 artırılması ile ilgili bir değişiklik yapılması gereken hallerde; işbu sözleşmenin ekinde 
 bulunan (EK-2) Kredi Limiti Artırım Zeyilnamesi’nin doldurulması ve taraflarca 
 imzalanması gereklidir. Sözkonusu artırım nedeniyle, kredi limitinin artırılan kısmına
 tekabül eden her türlü fon, vergi, resim ve harç ödemeleri MÜŞTERİ tarafından 
 karşılanacaktır.

b) Krediye uygulanacak faiz, ARACI KURUM tarafından günlük olarak tahakkuk ettirilecek 

 olup, BİAŞ Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı oluşan en yüksek O/N 
 oranının üzerine %............... (Yüzde ....................) ilave edilmek suretiyle hesaplanması 
 esastır. Ancak MÜŞTERİ’nin kredisi ile ilgili olarak, ARACI KURUM
 Takasbank Borsa Para Piyasası’nda borçlanmak durumunda kalırsa; bu durumda kredi 
 faizi, bu piyasadaki en yüksek O/N oranının üzerine aynı ilave yapılmak suretiyle 
 hesaplanır. Olağanüstü piyasa koşullarında kredi faizi, cari piyasa faiz oranları ile ARACI 
 KURUM’un kendisinin borçlanma oranları dikkate alınarak, ARACI KURUM tarafından 
 günlük olarak serbestçe belirlenir ve en seri haberleşme cihazı ile MÜŞTERİ’ye bildirilir.
 ARACI KURUM bu oranları dilediği zaman değiştirebilir.

c) Faiz ve gider vergileri de ARACI KURUM tarafından tahakkuk ettirilerek MÜŞTERİ’den 
 tahsil edilir. Tahakkuk ettirilen faiz ve gider vergileri ile her türlü saklama ve hizmet 
 komisyonları, masraf ve bunların gider vergilerini MÜŞTERİ, kendisine herhangi bir 
 ihbar yapılmaksızın ARACI KURUM’a nakden ve def’aten ödeyeceğini beyan, kabul ve 
 taahhüt eder.

d) Kredi faizi ve buna ilişkin tüm vergiler; kredinin devamı boyunca her takvim ayının son 
 işgünü, kredinin kapatılması halinde ise kredinin kapatıldığı gün tahsil edilir. Bahsedilen 
 günlerde MÜŞTERİ’nin sözkonusu faiz ve vergi borçlarını kısmen veya tamamen ifa 
 etmemesi durumunda kalan borç tutarı muacceliyet kesbeder ve işbu sözleşmede yer 
 alan temerrüt hükümleri uygulanır.

e) ARACI KURUM'un muvafakatı olmadan MÜŞTERİ'nin işbu sözleşmeden doğan haklarını 
 başkalarına devir ve temlik yetkisi bulunmamaktadır.

7. KREDİ HESABININ İŞLEYİŞİ

a) ARACI KURUM, sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işleminde MÜŞTERİ adına 
 “kredi hesabı” açar ve bu kredi hesabını MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM’da bulunan diğer 
 hesaplarından ayrı olarak işler ve izler. MÜŞTERİ’nin Tebliğ kapsamındaki işlemlerinden 
 doğan ve yatırılması gereken özkaynak ve benzeri mali yükümlülükleri; ARACI KURUM 
 nezdinde bulunan diğer hesaplarındaki nakit ve/veya sermaye piyasası araçları
 teminat veya karşılık gösterilerek kapatılamaz. Şu kadar ki, özkaynak açığının 
 tamamlanmasını teminen MÜŞTERİ hesapları arasındaki borç ve alacağın mahsubuna 
 yönelik olarak hazırlanan ve bu sözleşmenin ekinde (EK-1) yer alan “OTOMATİK VİRMAN 
 TALİMATI”nın imzalanması suretiyle MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM’a yetki 
 verilmesi halinde hesaplar arasında virman yapılabilir.

b) Kredili olarak sermaye piyasası aracı almak isteyen MÜŞTERİ; Tebliğ’de belirtilen asgari 
 orandan düşük olmamak kaydıyla, Başlangıç Özkaynak Oranı’nın %......................
 (Yüzde ............................) olmasını sağlayacak tutarda, nakit ve/veya sermaye piyasası 
 aracını özkaynak olarak kredi hesabına yatırmak zorundadır. Günün şartlarına göre 
 başlangıçta yatırılması istenen asgari özkaynak tutarı ARACI KURUM tarafından 
 artırılabilir.

 Kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince, Tebliğ’de belirtilen asgari 
 orandan düşük olmaması kaydıyla, Özkaynak Koruma Oranı’nın %......................
 (Yüzde ............................) olması zorunludur. ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin mali yapısına 
 ve kredi ile satın alınan sermaye piyasası araçlarının risk düzeyine göre daha yüksek bir 
 özkaynak koruma oranı uygulayabilir.

 ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ’nin kredi hesabındaki özkaynak tutarı ve özkaynak 
 oranı Tebliğ’de belirtilen esaslar dahilinde her işgünü itibarı ile hesaplanır.

c) Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemi karşılığı olarak MÜŞTERİ’nin kredi 
 hesabına yatırılan özkaynak tutarı, işleme konu kıymetlerin cari değerindeki değişmeler 
 sonucunda gerekli özkaynak tutarının altına düştüğü takdirde, ARACI KURUM eksikliğin 
 tespit edildiği gün itibarıyla, özkaynak oranını başlangıç özkaynak oranına tamamlayacak 
 şekilde nakit ve/veya sermaye piyasası aracı yatırmak üzere müşteriye en seri iletişim 
 aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) ulaşarak özkaynak tamamlama
 bildiriminde bulunur ve teyit alır.

 Özkaynak tamamlama bildiriminin MÜŞTERİ’ye yapıldığı andan itibaren iki iş günü 
 içerisinde, özkaynak tutarının başlangıç teminatı oranını sağlayacak düzeye 
 tamamlanmaması halinde ARACI KURUM, ayrıca bir ihbarname göndermesine gerek 
 kalmaksızın, kredili olarak alınan ve/veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası 
 araçlarını satarak krediyi kapatma yetkisine sahiptir. Kendisine özkaynak tamamlama 
 bildirimi gönderilmiş MÜŞTERİ’nin hiçbir alım emri, bildirim gününden özkaynak 
 tamamlanıncaya kadar geçecek süre boyunca yerine getirilmez.

d) MÜŞTERİ, hesabındaki özkaynak tutarının, başlangıç özkaynak oranı üzerinden 
 hesaplanan özkaynak tutarının üzerine çıkması halinde, kredi hesabından özkaynak 
 fazlasını nakit olarak çekebileceği gibi, ARACI KURUM’ca uygun görülmesi halinde yeni 
 kredili sermaye piyasası aracı alım işlemlerinde de özkaynak olarak kullanabilir.

e) MÜŞTERİ’nin kredili olarak satın aldığı ve/veya özkaynak olarak yatırdığı sermaye 
 piyasası araçlarından doğan, faiz ve temettü gelirleri MÜŞTERİ’ye ait olup bu gelirler 
 MÜŞTERİ adına ARACI KURUM tarafından tahsil edilir.
 Hisse senetlerinden doğan oy hakkı MÜŞTERİ’ye aittir. Kredi karşılığı alınan ya da 
 özkaynak olarak yatırılan hisse senetlerinin, bedelsiz hisse senedi alma ve yeni pay alma 
 hakları MÜŞTERİ hesabına ARACI KURUM tarafından kullanılır.

f) Kurul’ca belirlenen limitin üzerinde kalan tutarlar dikkate alınarak, MÜŞTERİ’nin üç ay 
 içerisinde iki defadan daha fazla nakit ve sermaye piyasası aracı takas yükümlülüğünü 
 ve/veya özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde; ARACI 
 KURUM tarafından iki işgünü içerisinde Borsaya bildirim yapılacağını, MÜŞTERİ kabul ve 
 taahhüt eder. Borsaya bildirim yapılması halinde, işlem gününde emre konu nakit veya
 menkul kıymet tutarlarının MÜŞTERİ’nin hesabında bulunmaması veya emrin verildiği 
 anda peşinen tevdi edilmemesi durumunda; MÜŞTERİ’nin alım veya satım emirleri, 
 keyfiyetin Borsada ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle ARACI KURUM tarafından 
 kabul edilmez.

8. MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER

a) Aşağıda müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imzası bulunan Kefil, MÜŞTERİ’nin 
 Kredi Borcunun bu sözleşmenin 6. maddesinin (a) bendinde yazılı meblağa kadarlık 
 kısmını (Kefalet Meblağı) müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak ödemeyi beyan, 
 kabul ve taahhüt eder. Kefil, Kefalet Meblağı’ndan ayrı olarak, bu sözleşmede öngörülen 
 şekil ve oranda hesaplanacak nakdi ve temerrüt faizlerini, fon ve gider vergilerini, sair
 vergi, resim ve harçları, cezaları ve her türlü masraf ve komisyonları da ödemeyi beyan,
 kabul ve taahhüt eder.

b) Kefil, kefaletinden ötürü, MÜŞTERİ ve diğer kefillerin her türlü borçlarına, müteselsil 
 kefil, müşterek müteselsil borçlusu sıfatıyla kefil ve zamin olduğunu ve bu sıfatla bu 
 sözleşmedeki hükümlerin tamamının kendisi hakkında da aynen uygulanmasını kabul ile 
 söz konusu hükümlerde yer alan hususları aynen kabul ve taahhüt ettiğini,
 Borçlar Kanununun 490. maddesinde kefile tanınan haklardan feragat ettiğini, Kredi ve
 bu sözleşmeden doğan ARACI KURUM’un alacağı için işlemiş ve işleyecek faizlerin 
 tamamından sorumlu olduğunu, Borçlar Kanununun 493. ve 494. maddelerindeki 
 kefaletten kurtulma haklarından feragat ile bu maddelere dayanarak ARACI KURUM’a 
 karşı hiçbir istekte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

c) Kefil, MÜŞTERİ’nin ödemelerini tatil etmesi, borçlarını ödemekte acze düşmesi, iflasa 
 maruz kalması veya Kredinin kat’ı veya herhangi bir sebeple Kredi borcunun geri 
 ödeme sorumluluğunun doğduğu hallerde, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile 
 tarafına herhangi bir ihbarda bulunmaksızın borçlarının muaccel hale geleceğini, bu gibi 
 hallerde ARACI KURUM’dan borçlu aleyhinde takibata geçilmesini ve kefaletten 
 kurtulmayı talep etmeyeceğini ve bu haklarından şimdiden feragat ettiğini beyan, kabul 
 ve taahhüt eder.

9. KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ VE TEMERRÜT

a) ARACI KURUM tarafından yapılan özkaynak tamamlama bildirimine rağmen 
 MÜŞTERİ’nin süresi içerisinde özkaynağı tamamlamaması, işbu sözleşmesi ile 
 belirlenen kredi süresinin sona ermesi, MÜŞTERİ’nin işbu sözleşme hükümlerinden
 herhangi birisine uymaması veya kredili alım işlemi yapılan sermaye piyasası
 araçlarının ilgili listeden çıkarılması hallerinde kredi borcu muaccel hale gelir.
 Kredi hesabına konu kredili sermaye piyasası araçlarının ilgili listeden çıkarılması 
 halinde; MÜŞTERİ’nin talebi ve ARACI KURUM’un kabulü halinde listede yer alan bir 
 başka sermaye piyasası aracı ile değiştirilmesi halinde kredi hesabı devam eder.

b) ARACI KURUM yukarıda belirtilen nedenlerle kredi borcuna muacceliyet verdikten sonra 
 MÜŞTERİ’ye ve Kefillere yazılı ihbarda bulunarak borcun derhal ödenmesini ister. Borç 
 ödenmediği takdirde MÜŞTERİ ve Kefiller temerrüde düşmüş sayılır. MÜŞTERİ ve 
 Kefiller bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını beyan, kabul ve taahhüt 
 ederler.

c) MÜŞTERİ ve Kefiller borç bakiyesinin doğduğu tarihten ödeme tarihine kadar geçecek 
 süre için, işbu sözleşmede belirtilen kredi faizinin 2 (İki) katından az olmamak kaydıyla, 
 o tarihte ARACI KURUM tarafından uygulanmakta olan temerrüt faiz oranı üzerinden 
 hesaplanacak temerrüt faizini, vergi ve sair yasal yükümlülükleri ödemeyi beyan, kabul 
 ve taahhüt eder.

d) Muaccel hale gelen kredi karşılığında, özkaynak olarak yatırılan kıymetler nakde 
 dönüştürülmek suretiyle tasfiye edilebileceği gibi, aracı kurumun hesabına da 
 geçirilebilir. Bu durumda söz konusu kıymetler Tebliğde yer alan değerleme hükümleri 
 çerçevesinde değerlenir.

10. TEMİNAT HÜKÜMLERİ

a) Bu sözleşme uyarınca, kredili sermaye piyasası aracı işlemi ile ilgili MÜŞTERİ tarafından 
 özkaynak olarak başlangıçta ve daha sonra ARACI KURUM’a teslim edilen MÜŞTERİ’ye 
 ait sermaye piyasası araçları ve/veya nakit ile ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ

 hesabına satın alınan kredili sermaye piyasası araçlarının MÜŞTERİ’nin bu sözleşmeden 
 doğmuş veya doğacak borçlarının teminatı olarak ARACI KURUM lehine rehinli olduğunu 
 MÜŞTERİ beyan ve kabul eder.

b) MÜŞTERİ, işbu sözleşmeye ait kredili işlem hesabı ile ilgili işlemler nedeniyle ARACI 
 KURUM’ca yapılacak her türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak 
 borçlarının güvencesini oluşturmak üzere, ARACI KURUM nezdinde bulunan nakit ve
 menkul kıymetlerinin üzerinde, ARACI KURUM’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, 
 hapis hakkını doğuran alacakla bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı 
 bulunacağını, bunların ve alacaklarının ARACI KURUM’a Medeni Kanun’un 939. ve 
 devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş olduğunu, herhangi bir ihbarda 
 bulunulmaksızın ARACI KURUM’ca Borçlar Kanunu’nun 118. ve devamı maddelerindeki 
 esaslar uyarınca takas, 84-86. maddelerdeki koşullar uyarınca da mahsup edileceğini 
 veya ARACI KURUM’un özen borcu içinde ve MÜŞTERİ menfaatlerini gözeterek borsada
 veya haricen satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi, her türlü fon kesintisi, Banka ve
 Sigorta Muameleleri Vergisi ve diğer vergileri de ekleyerek, alacağına takas ve mahsup 
 etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
 altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
 kabzı konusunda ARACI KURUM’un yetkili olduğunu, ARACI KURUM’un bu yetkisinin 
 aynı zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız 
 beyan, kabul ve taahhüt eder.

11. ARACI KURUM’UN MÜŞTERİ’YE KULLANDIRMAK AMACI İLE KREDİ ALMASI

a) ARACI KURUM, Tebliğde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülecek sermaye piyasası 
 araçlarının kredili alımı işlemlerinde sermaye piyasası aracı teminatı karşılığında 
 MÜŞTERİ’ye kullandırmak üzere bankalar, Takasbank ve Kurul’un uygun gördüğü diğer 
 kurum ve kuruluşlar ile organize ödünç piyasalarından kredi alabilir. ARACI KURUM bu 
 kredi karşılığında, kredinin özkaynağı olarak kredi kuruluşu tarafından talep edilen
 miktardan daha fazla sermaye piyasası aracını teminat olarak veremez. Teminat olarak 
 verilen sermaye piyasası araçları, sadece MÜŞTERİ’ye kullandırılmak üzere alınan 
 krediye teminat teşkil eder.

b) ARACI KURUM’un kredi kullandığı kurum ve kuruluşlar ile piyasalar, kredi karşılığında 
 kendisine verilen sermaye piyasası araçlarını kredinin teminatı olarak alır ve bu 
 sermaye piyasası araçlarını başka bir kişi veya kuruma satamaz, teminat gösteremez ve 
 ödünç veremez. ARACI KURUM ile kredi alınan kuruluşlar arasında imzalanan  
 sözleşmelerin kredinin sona ermesi ve geri ödemeye ilişkin hükümleri saklıdır.

c) ARACI KURUM’un MÜŞTERİ hesabına kredi alması durumunda MÜŞTERİ; ARACI 
 KURUM’un vekil sıfatıyla hareket ettiğini, kredi alınması ve kredi ile ilgili sözleşmelerin 
 imzalanması nedeniyle doğacak tüm borç ve yükümlülüklerinin kendisine ait olacağını; 
 krediyi, kredi sözleşmesi ve bu sözleşme hükümlerine göre anapara, faiz, vergi, fon ve 
 diğer masraflar ile birlikte geri ödeyeceğini; ARACI KURUM tarafından vekil sıfatıyla 
 kredi kuruluşu ile imzalanacak kredi sözleşmesi hükümlerinin kendisi için tamamen 
 bağlayıcı olacağını; sözkonusu kredi nedeniyle ARACI KURUM’un kendisine atfı mümkün 
 olan haller dışında, uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanın kendisine ait olduğunu ve 
 bunları tazminle yükümlü olacağını, ARACI KURUM’un MÜŞTERİ’ye ait sermaye piyasası 
 araçlarını ilgili kredi kuruluşuna veya piyasa kurumlarına sözkonusu kredinin rehinli 
 teminatını teşkil etmek üzere teslim etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
 eder.

12. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

a) Sözleşmenin süresi :      Süresiz         ............. Ay/Yıl (..........................................................)

b) İşbu sözleşme, taraflardan birinin sözleşmeyi yazılı olarak feshetmesi halinde sona erer. 
 Yazılı fesih bildiriminin fesih tarihinden en az 15 (Onbeş) gün önce yapılmış olması 
 zorunludur. MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmenin hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde 
 ARACI KURUM’un sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı saklıdır.

c) MÜŞTERİ’nin ölümü veya tüzel kişiliğinin sona ermesi ve ARACI KURUM’un çeşitli  
 sebeplerle faaliyetini durdurması ya da faaliyetinin Kurul tarafından durdurulması 
 hallerinde işbu sözleşme kendiliğinden sona erer. Bunun yanı sıra MÜŞTERİ bu 
 sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; ARACI KURUM, 
 MÜŞTERİ adına açılan kredi hesabını kapatabilir, işlemi durdurabilir veya sözleşmeyi 
 fesih suretiyle hükümsüz kılabilir.

d) MÜŞTERİ’nin de işbu sözleşmenin uygulanmasından doğan haklı sebeplerle fesih 
 talebinde bulunabilmesi için ………… (….………) gün önceden bildirimde bulunması, bu 
 sözleşmeye bağlı olarak ARACI KURUM’un doğmuş ve doğacak her türlü alacağının 
 MÜŞTERİ’ce karşılanmış olması gerekmektedir.

e) Sözleşmenin ARACI KURUM tarafından feshi halinde, MÜŞTERİ’nin doğmuş ve doğacak 
 hakları ile hesap bakiyesi ARACI KURUM’un mahsup hakkı saklı kalmak kaydıyla 
 MÜŞTERİ’ye derhal ödenecektir.

f) Sözleşmenin sona ermesi halinde MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a olan tüm nakit ve/veya 
 sermaye piyasası aracı teslim borçlarını ......... (....................) gün içerisinde nakden ve 
 def’aten ödemek zorundadır.

13. SÖZLEŞMENİN TADİLİ

 ARACI KURUM işbu sözleşmede yer alan hükümleri kısmen veya tamamen değiştirme 
 hakkını haiz olup, değişiklikleri MÜŞTERİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda, 
 MÜŞTERİ’nin sözkonusu değişiklikleri kabul etmeyerek ….. (………..…..) gün içinde 
 sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır. MÜŞTERİ; Kurul, Borsa, Takasbank, MKK 
 veya diğer yetkili kurum düzenlemelerinden veya Kanun, Yönetmelik, Tüzük ve benzeri 
 yasal mevzuattan kaynaklanan değişikliklerden haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

14. ARACI KURUMUN DEFTER VE KAYITLARININ DELİL SAYILMASI

 MÜŞTERİ, bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde, ARACI KURUM’un defter 
 ve kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde, geçerli olacağını beyan ve kabul 
 eder. Borsadaki alım satım işlemlerinde, emirlerin sözlü olarak verildiği hallerde emrin 
 varlığı hususunda taraflar arasında doğacak uyuşmazlıklarda; ARACI KURUM’un 
 kayıtları; ancak faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar gibi her türlü 
 yazılı emir ve mutabakatlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı 
 delil başlangıcı ile teyid olunabildiği takdirde esas alınacaktır.

15. DİĞER HÜKÜMLER

a) ARACI KURUM Kredi Hesaplarına ilişkin ay içinde gerçekleşen işlemler konusunda, aylık 
 dönemler itibarıyla ilgili dönemi izleyen 7 (Yedi) gün içinde hesap ekstresi gönderir. 
 ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den aylık ekstrelerin iadeli taahhütlü posta gönderim 
 masrafını isteme hakkına haizdir.

b) Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adresleri kanuni ikametgah kabul edilecektir. 
 Taraflar, bu adreslere yapılacak tebligatın usulüne uygun ve geçerli olarak yapıldığını 
 kabul ederler. Taraflar, beyan ettikleri adresleri değiştirirlerse bu değişikliği yazılı 
 olarak 15 (Onbeş) gün içinde diğer tarafa bildirmeyi taahhüt ederler. Aksi takdirde, 
 sözleşmedeki adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

c) İşbu sözleşmeden ve/veya kredi kuruluşları ile akdedilen kredi sözleşmesinden ve/veya 
 piyasalardan yapılan borçlanmalardan ötürü doğmuş veya ileride doğabilecek her türlü 
 fon, damga vergisi, Banka ve Sigorta Muamele Vergisi, diğer vergi, resim ve harçlar ile 
 bunlara terettüp eden gecikme cezaları ve sair cezalar ve doğabilecek sair her türlü 
 masraflar MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.

d) İşbu sözleşme uyarınca ARACI KURUM’ca MÜŞTERİ hesabına yapılacak sermaye 
 piyasası aracı alım satım işlemleri, bilgilendirme, rehin, hapis, tasfiye ve diğer 
 hususlarda bu sözleşme hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla taraflar arasında 
 akdedilmiş bulunan ........./........../.................... tarih ve ............................. no.lu
 Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesi 
 hükümlerinin saklı olduğu hususu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.

e) Bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasından doğacak ihtilafların halinde 
 ................................................. Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu 
 taraflar kabul ve beyan ederler.

16. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Sözleşmenin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm 
bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan 
hallerde genel hükümler uygulanır. Bu sözleşme her iki taraf tarafından 
........./........../.................... tarihinde, 16 (Onaltı) madde ve 2 (İki) nüsha olarak düzenlenip 
imzalanmış ve yine aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme altında imzası bulunan
MÜŞTERİ sözleşmenin bir nüshasını teslim aldığını kabul ve taahhüt eder.

   ARACI KURUM     MÜŞTERİ

   HALK YATIRIM    Adı Soyadı :
    MENKUL DEĞERLER A.Ş.

                  İmza :

MÜŞTEREK BORÇLU ve MÜTESELSİL KEFİL(LER)

Adı Soyadı / Unvanı  :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks Numarası  :..........................................................................................
Adres    :..........................................................................................
    ...........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
İmza / Yetkili İmzalar :..........................................................................................

Damga Vergisi: (Rakam ile) ....................... TL ....................... Kr
(Yazı ile)............................................................. TL ............................................................ Kr



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KREDİ HESABI NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

Bir tarafta Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 20 Kat: 4 Şişli 34382 
İSTANBUL adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca 
“ARACI KURUM” diye anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı   :..........................................................................................
Adresi    :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No  :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” diye anılacaktır) arasında …...../…..../…….......... tarihinde 
aşağıdaki koşullarda sermaye piyasası araçlarının kredili alım satımına ilişkin işbu 
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı Çerçeve Sözleşmesi (Aşağıda kısaca 
“Sözleşme” diye anılacaktır) imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

İşbu sözleşmede yer alan;

Kanun : Sermaye Piyasası Kanunu’nu,

Kurul (SPK) : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : SPK’nın “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve 
  Ödünç Alma ve Verme İşlemleri” Hakkındaki ilgili tebliği ve bu 
  tebliğde değişiklik yapılmasına yönelik olarak çıkarılan ve 
  çıkarılacak olan tebliğleri ve düzenlemeleri, 

Borsa : Sermaye Piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve Kurulca 
  Tebliğ konusu işlemlerin yapılmasına izin verilen teşkilatlanmış 
  diğer piyasaları,

BİAŞ : Borsa İstanbul A.Ş.’yi

Takasbank : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,

MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu’nu,

O/N Oranı : Gecelik Borçlanma Oranı’nı,

İşleme Konu Kıymetler: Kullandırılan kredi karşılığında satın alınan sermaye piyasası 
  araçları ile müşterinin bu işlemler nedeni ile yatırdığı nakit ve 
  sermaye piyasası araçlarının toplamını,
Sermaye Piyasası
Araçları : Menkul Kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını,

Kredili Sermaye
Piyasası Aracı Alımı : Tebliğ’de yer alan esaslar çerçevesinde kredi kullanılması 
  suretiyle müşteri tarafından sermaye piyasası aracı alınmasını,

Özkaynak
(Özkaynak Tutarı) : İşleme konu kıymetlerin Tebliğ’de belirtilen esaslara göre 
  belirlenen cari değerleri ile bu kıymetlere ödenen kâr payı, faiz ve 
  benzeri gelirler toplamından verilen kredi tutarının ve günlük 
  olarak tahakkuk etmiş faizlerinin düşülmesi sonucu bulunan 
  tutarı,

Özkaynak Oranı : Özkaynak tutarının işleme konu kıymetlerin cari piyasa değerine 
  bölümünü,

Başlangıç
Özkaynak Oranı : Kredili sermaye piyasası aracı alımı işleminin başladığı anda 
  uyulması gereken özkaynak oranını,
Özkaynak
Koruma Oranı : Kredili sermaye piyasası aracı alımı işleminin devamı süresince 
  uyulması gereken asgari özkaynak oranını,

Komisyon : Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili ve bunlarla bağlantılı olarak 
  ARACI KURUM'un işbu sözleşme çerçevesinde sağladığı 
  hizmetlere ait ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ adına ve 
  hesabına yapılacak diğer her türlü sermaye piyasası aracı 
  işlemleri nedeniyle yerli ve yabancı ARACI KURUM, Borsa, Takas, 
  Saklama Kuruluşu ve diğer yetkili kuruluşlar tarafından tahakkuk 
  ettirilen her türlü hizmet komisyonları, kurtaj, masraf ve 
  ücretlerin toplamını,
ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşmenin konusu, ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca, ARACI KURUM tarafından 
MÜŞTERİ nam ve hesabına sermaye piyasası aracı alımında kullanılmak üzere kredi tahsis 
edilmesi, bu kredinin kullanım şeklinin ve şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşmeye konu 
olabilecek sermaye piyasası araçları, Tebliğ’de belirlenen şartlar çerçevesinde, kredili 
işlemlere konu olan listelerde yer alan sermaye piyasası araçlarıdır. ARACI KURUM, 
gerekli gördüğü hallerde; sözkonusu listelerde yer almalarına rağmen bazı sermaye 
piyasası araçlarının, işleme konu kıymetlerden sayılmayacağı hususunda karar alma 
hakkına sahiptir.

4. MÜŞTERİ’NİN TANINMASI

ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin kimlik bilgileri ve imza örneklerini dikkate almak suretiyle 
işbu sözleşmeye ait kredili işlem hesabının işlediği müddetçe gerçekleştirilecek 
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işlemlerdeki kimlik ve imza örnekleri ile karşılaştırıp, gerekli denetlemeyi yapmak 
suretiyle “Müşteriyi tanıma kuralını” yerine getirecektir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ kimlik
bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. Ancak bu tetkikler sonucunda da anlaşılamayacak 
mahiyetteki imza benzerliklerinin sonuçlarından veya belge ve yetki belgelerinin ARACI 
KURUM’a atfı mümkün olmayan nedenlerle sahteliğinden ARACI KURUM sorumlu 
olmayacaktır.

5. KREDİ KULLANIM ESASLARI

a) ARACI KURUM sermaye piyasası aracı alımı gerçekleştirmek isteyen MÜŞTERİ’ye 
 sermaye piyasası aracı alım kredisi sağlamayı ve MÜŞTERİ hesabına sermaye piyasası 
 aracı alımını gerçekleştirmeyi kabul, MÜŞTERİ de bu sözleşme hükümlerine uymayı 
 kabul ve taahhüt eder. ARACI KURUM, MÜŞTERİ için işbu sözleşmenin 6. maddesinin (a) 
 bendinde belirtilen kredi limiti dahilinde bu sözleşme kapsamındaki kredileri kısmen 
 veya tamamen kullandırmaya, kredi kullandırma koşullarını düzenlemeye, değiştirmeye, 
 kredi limitini azaltmaya ve dilediği anda kesmeye yetkilidir.

b) MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a verdiği talimatı ve müteakip işlemleri bizzat izlemek ile 
 yükümlü olup, işlem sonucunun kendisine bildirilmediği veya geç bildirildiği iddiası ile 
 ARACI KURUM’dan hiçbir hak talebinde bulunamaz ve tahakkuk eden işlem nedeniyle 
 doğan faiz ve komisyona da itiraz edemez.

c) MÜŞTERİ, kendi nam ve hesabına kredili sermaye piyasası aracı alımını yapacak olan 
 ARACI KURUM’ca satın alınan sermaye piyasası araçlarının toplam bedeli üzerinden, 
 Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesinde 
 belirtilen oranda kurtaj ve buna bağlı olarak ödemesi gereken sair tüm vergi ve 
 masraflar ile ARACI KURUM tarafından belirlenecek takas ücretini ödemek ile 
 yükümlüdür. İşbu hizmet bedeli vesair ödemeler peşin yapılacaktır. Başlangıçta 
 belirlenen kurtaj oranı vesair tüm vergi ve masraflar günün koşullarına göre yetkili 
 merciiler ve dolayısı ile ARACI KURUM tarafından da her zaman değiştirilebilir. Bu 
 durumda MÜŞTERİ yeni düzenlemelere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

d) ARACI KURUM’un MÜŞTERİ nam ve hesabına kredi kullandırmak yolu ile satın aldığı 
 sermaye piyasası araçları, MKK’daki ve Takasbank’taki ARACI KURUM hesabında 
 saklanır ve MÜŞTERİ’nin yazılı izni olmaksızın bu kıymetler başka bir kişi ve/veya 
 kuruma satılamaz, teminat gösterilemez ve ödünç verilemez. MÜŞTERİ adına kredili 
 olarak satın alınan sermaye piyasası araçları MÜŞTERİ tarafından başka bir işlem için
 teminat olarak gösterilemez.

6. KREDİ LİMİTİ VE KREDİ FAİZİ

a) Kredi Limiti : ARACI KURUM bu sözleşme ile MÜŞTERİ lehine ....................................... TL
 (....................................... TL) tutarında sermaye piyasası aracı alım kredisi açmıştır.
 İşbu sözleşmenin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sadece kredi limitinin 
 artırılması ile ilgili bir değişiklik yapılması gereken hallerde; işbu sözleşmenin ekinde 
 bulunan (EK-2) Kredi Limiti Artırım Zeyilnamesi’nin doldurulması ve taraflarca 
 imzalanması gereklidir. Sözkonusu artırım nedeniyle, kredi limitinin artırılan kısmına
 tekabül eden her türlü fon, vergi, resim ve harç ödemeleri MÜŞTERİ tarafından 
 karşılanacaktır.

b) Krediye uygulanacak faiz, ARACI KURUM tarafından günlük olarak tahakkuk ettirilecek 

 olup, BİAŞ Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı oluşan en yüksek O/N 
 oranının üzerine %............... (Yüzde ....................) ilave edilmek suretiyle hesaplanması 
 esastır. Ancak MÜŞTERİ’nin kredisi ile ilgili olarak, ARACI KURUM
 Takasbank Borsa Para Piyasası’nda borçlanmak durumunda kalırsa; bu durumda kredi 
 faizi, bu piyasadaki en yüksek O/N oranının üzerine aynı ilave yapılmak suretiyle 
 hesaplanır. Olağanüstü piyasa koşullarında kredi faizi, cari piyasa faiz oranları ile ARACI 
 KURUM’un kendisinin borçlanma oranları dikkate alınarak, ARACI KURUM tarafından 
 günlük olarak serbestçe belirlenir ve en seri haberleşme cihazı ile MÜŞTERİ’ye bildirilir.
 ARACI KURUM bu oranları dilediği zaman değiştirebilir.

c) Faiz ve gider vergileri de ARACI KURUM tarafından tahakkuk ettirilerek MÜŞTERİ’den 
 tahsil edilir. Tahakkuk ettirilen faiz ve gider vergileri ile her türlü saklama ve hizmet 
 komisyonları, masraf ve bunların gider vergilerini MÜŞTERİ, kendisine herhangi bir 
 ihbar yapılmaksızın ARACI KURUM’a nakden ve def’aten ödeyeceğini beyan, kabul ve 
 taahhüt eder.

d) Kredi faizi ve buna ilişkin tüm vergiler; kredinin devamı boyunca her takvim ayının son 
 işgünü, kredinin kapatılması halinde ise kredinin kapatıldığı gün tahsil edilir. Bahsedilen 
 günlerde MÜŞTERİ’nin sözkonusu faiz ve vergi borçlarını kısmen veya tamamen ifa 
 etmemesi durumunda kalan borç tutarı muacceliyet kesbeder ve işbu sözleşmede yer 
 alan temerrüt hükümleri uygulanır.

e) ARACI KURUM'un muvafakatı olmadan MÜŞTERİ'nin işbu sözleşmeden doğan haklarını 
 başkalarına devir ve temlik yetkisi bulunmamaktadır.

7. KREDİ HESABININ İŞLEYİŞİ

a) ARACI KURUM, sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işleminde MÜŞTERİ adına 
 “kredi hesabı” açar ve bu kredi hesabını MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM’da bulunan diğer 
 hesaplarından ayrı olarak işler ve izler. MÜŞTERİ’nin Tebliğ kapsamındaki işlemlerinden 
 doğan ve yatırılması gereken özkaynak ve benzeri mali yükümlülükleri; ARACI KURUM 
 nezdinde bulunan diğer hesaplarındaki nakit ve/veya sermaye piyasası araçları
 teminat veya karşılık gösterilerek kapatılamaz. Şu kadar ki, özkaynak açığının 
 tamamlanmasını teminen MÜŞTERİ hesapları arasındaki borç ve alacağın mahsubuna 
 yönelik olarak hazırlanan ve bu sözleşmenin ekinde (EK-1) yer alan “OTOMATİK VİRMAN 
 TALİMATI”nın imzalanması suretiyle MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM’a yetki 
 verilmesi halinde hesaplar arasında virman yapılabilir.

b) Kredili olarak sermaye piyasası aracı almak isteyen MÜŞTERİ; Tebliğ’de belirtilen asgari 
 orandan düşük olmamak kaydıyla, Başlangıç Özkaynak Oranı’nın %......................
 (Yüzde ............................) olmasını sağlayacak tutarda, nakit ve/veya sermaye piyasası 
 aracını özkaynak olarak kredi hesabına yatırmak zorundadır. Günün şartlarına göre 
 başlangıçta yatırılması istenen asgari özkaynak tutarı ARACI KURUM tarafından 
 artırılabilir.

 Kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince, Tebliğ’de belirtilen asgari 
 orandan düşük olmaması kaydıyla, Özkaynak Koruma Oranı’nın %......................
 (Yüzde ............................) olması zorunludur. ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin mali yapısına 
 ve kredi ile satın alınan sermaye piyasası araçlarının risk düzeyine göre daha yüksek bir 
 özkaynak koruma oranı uygulayabilir.

 ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ’nin kredi hesabındaki özkaynak tutarı ve özkaynak 
 oranı Tebliğ’de belirtilen esaslar dahilinde her işgünü itibarı ile hesaplanır.

c) Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemi karşılığı olarak MÜŞTERİ’nin kredi 
 hesabına yatırılan özkaynak tutarı, işleme konu kıymetlerin cari değerindeki değişmeler 
 sonucunda gerekli özkaynak tutarının altına düştüğü takdirde, ARACI KURUM eksikliğin 
 tespit edildiği gün itibarıyla, özkaynak oranını başlangıç özkaynak oranına tamamlayacak 
 şekilde nakit ve/veya sermaye piyasası aracı yatırmak üzere müşteriye en seri iletişim 
 aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) ulaşarak özkaynak tamamlama
 bildiriminde bulunur ve teyit alır.

 Özkaynak tamamlama bildiriminin MÜŞTERİ’ye yapıldığı andan itibaren iki iş günü 
 içerisinde, özkaynak tutarının başlangıç teminatı oranını sağlayacak düzeye 
 tamamlanmaması halinde ARACI KURUM, ayrıca bir ihbarname göndermesine gerek 
 kalmaksızın, kredili olarak alınan ve/veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası 
 araçlarını satarak krediyi kapatma yetkisine sahiptir. Kendisine özkaynak tamamlama 
 bildirimi gönderilmiş MÜŞTERİ’nin hiçbir alım emri, bildirim gününden özkaynak 
 tamamlanıncaya kadar geçecek süre boyunca yerine getirilmez.

d) MÜŞTERİ, hesabındaki özkaynak tutarının, başlangıç özkaynak oranı üzerinden 
 hesaplanan özkaynak tutarının üzerine çıkması halinde, kredi hesabından özkaynak 
 fazlasını nakit olarak çekebileceği gibi, ARACI KURUM’ca uygun görülmesi halinde yeni 
 kredili sermaye piyasası aracı alım işlemlerinde de özkaynak olarak kullanabilir.

e) MÜŞTERİ’nin kredili olarak satın aldığı ve/veya özkaynak olarak yatırdığı sermaye 
 piyasası araçlarından doğan, faiz ve temettü gelirleri MÜŞTERİ’ye ait olup bu gelirler 
 MÜŞTERİ adına ARACI KURUM tarafından tahsil edilir.
 Hisse senetlerinden doğan oy hakkı MÜŞTERİ’ye aittir. Kredi karşılığı alınan ya da 
 özkaynak olarak yatırılan hisse senetlerinin, bedelsiz hisse senedi alma ve yeni pay alma 
 hakları MÜŞTERİ hesabına ARACI KURUM tarafından kullanılır.

f) Kurul’ca belirlenen limitin üzerinde kalan tutarlar dikkate alınarak, MÜŞTERİ’nin üç ay 
 içerisinde iki defadan daha fazla nakit ve sermaye piyasası aracı takas yükümlülüğünü 
 ve/veya özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde; ARACI 
 KURUM tarafından iki işgünü içerisinde Borsaya bildirim yapılacağını, MÜŞTERİ kabul ve 
 taahhüt eder. Borsaya bildirim yapılması halinde, işlem gününde emre konu nakit veya
 menkul kıymet tutarlarının MÜŞTERİ’nin hesabında bulunmaması veya emrin verildiği 
 anda peşinen tevdi edilmemesi durumunda; MÜŞTERİ’nin alım veya satım emirleri, 
 keyfiyetin Borsada ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle ARACI KURUM tarafından 
 kabul edilmez.

8. MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER

a) Aşağıda müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imzası bulunan Kefil, MÜŞTERİ’nin 
 Kredi Borcunun bu sözleşmenin 6. maddesinin (a) bendinde yazılı meblağa kadarlık 
 kısmını (Kefalet Meblağı) müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak ödemeyi beyan, 
 kabul ve taahhüt eder. Kefil, Kefalet Meblağı’ndan ayrı olarak, bu sözleşmede öngörülen 
 şekil ve oranda hesaplanacak nakdi ve temerrüt faizlerini, fon ve gider vergilerini, sair
 vergi, resim ve harçları, cezaları ve her türlü masraf ve komisyonları da ödemeyi beyan,
 kabul ve taahhüt eder.

b) Kefil, kefaletinden ötürü, MÜŞTERİ ve diğer kefillerin her türlü borçlarına, müteselsil 
 kefil, müşterek müteselsil borçlusu sıfatıyla kefil ve zamin olduğunu ve bu sıfatla bu 
 sözleşmedeki hükümlerin tamamının kendisi hakkında da aynen uygulanmasını kabul ile 
 söz konusu hükümlerde yer alan hususları aynen kabul ve taahhüt ettiğini,
 Borçlar Kanununun 490. maddesinde kefile tanınan haklardan feragat ettiğini, Kredi ve
 bu sözleşmeden doğan ARACI KURUM’un alacağı için işlemiş ve işleyecek faizlerin 
 tamamından sorumlu olduğunu, Borçlar Kanununun 493. ve 494. maddelerindeki 
 kefaletten kurtulma haklarından feragat ile bu maddelere dayanarak ARACI KURUM’a 
 karşı hiçbir istekte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

c) Kefil, MÜŞTERİ’nin ödemelerini tatil etmesi, borçlarını ödemekte acze düşmesi, iflasa 
 maruz kalması veya Kredinin kat’ı veya herhangi bir sebeple Kredi borcunun geri 
 ödeme sorumluluğunun doğduğu hallerde, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile 
 tarafına herhangi bir ihbarda bulunmaksızın borçlarının muaccel hale geleceğini, bu gibi 
 hallerde ARACI KURUM’dan borçlu aleyhinde takibata geçilmesini ve kefaletten 
 kurtulmayı talep etmeyeceğini ve bu haklarından şimdiden feragat ettiğini beyan, kabul 
 ve taahhüt eder.

9. KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ VE TEMERRÜT

a) ARACI KURUM tarafından yapılan özkaynak tamamlama bildirimine rağmen 
 MÜŞTERİ’nin süresi içerisinde özkaynağı tamamlamaması, işbu sözleşmesi ile 
 belirlenen kredi süresinin sona ermesi, MÜŞTERİ’nin işbu sözleşme hükümlerinden
 herhangi birisine uymaması veya kredili alım işlemi yapılan sermaye piyasası
 araçlarının ilgili listeden çıkarılması hallerinde kredi borcu muaccel hale gelir.
 Kredi hesabına konu kredili sermaye piyasası araçlarının ilgili listeden çıkarılması 
 halinde; MÜŞTERİ’nin talebi ve ARACI KURUM’un kabulü halinde listede yer alan bir 
 başka sermaye piyasası aracı ile değiştirilmesi halinde kredi hesabı devam eder.

b) ARACI KURUM yukarıda belirtilen nedenlerle kredi borcuna muacceliyet verdikten sonra 
 MÜŞTERİ’ye ve Kefillere yazılı ihbarda bulunarak borcun derhal ödenmesini ister. Borç 
 ödenmediği takdirde MÜŞTERİ ve Kefiller temerrüde düşmüş sayılır. MÜŞTERİ ve 
 Kefiller bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını beyan, kabul ve taahhüt 
 ederler.

c) MÜŞTERİ ve Kefiller borç bakiyesinin doğduğu tarihten ödeme tarihine kadar geçecek 
 süre için, işbu sözleşmede belirtilen kredi faizinin 2 (İki) katından az olmamak kaydıyla, 
 o tarihte ARACI KURUM tarafından uygulanmakta olan temerrüt faiz oranı üzerinden 
 hesaplanacak temerrüt faizini, vergi ve sair yasal yükümlülükleri ödemeyi beyan, kabul 
 ve taahhüt eder.

d) Muaccel hale gelen kredi karşılığında, özkaynak olarak yatırılan kıymetler nakde 
 dönüştürülmek suretiyle tasfiye edilebileceği gibi, aracı kurumun hesabına da 
 geçirilebilir. Bu durumda söz konusu kıymetler Tebliğde yer alan değerleme hükümleri 
 çerçevesinde değerlenir.

10. TEMİNAT HÜKÜMLERİ

a) Bu sözleşme uyarınca, kredili sermaye piyasası aracı işlemi ile ilgili MÜŞTERİ tarafından 
 özkaynak olarak başlangıçta ve daha sonra ARACI KURUM’a teslim edilen MÜŞTERİ’ye 
 ait sermaye piyasası araçları ve/veya nakit ile ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ

 hesabına satın alınan kredili sermaye piyasası araçlarının MÜŞTERİ’nin bu sözleşmeden 
 doğmuş veya doğacak borçlarının teminatı olarak ARACI KURUM lehine rehinli olduğunu 
 MÜŞTERİ beyan ve kabul eder.

b) MÜŞTERİ, işbu sözleşmeye ait kredili işlem hesabı ile ilgili işlemler nedeniyle ARACI 
 KURUM’ca yapılacak her türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak 
 borçlarının güvencesini oluşturmak üzere, ARACI KURUM nezdinde bulunan nakit ve
 menkul kıymetlerinin üzerinde, ARACI KURUM’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, 
 hapis hakkını doğuran alacakla bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı 
 bulunacağını, bunların ve alacaklarının ARACI KURUM’a Medeni Kanun’un 939. ve 
 devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş olduğunu, herhangi bir ihbarda 
 bulunulmaksızın ARACI KURUM’ca Borçlar Kanunu’nun 118. ve devamı maddelerindeki 
 esaslar uyarınca takas, 84-86. maddelerdeki koşullar uyarınca da mahsup edileceğini 
 veya ARACI KURUM’un özen borcu içinde ve MÜŞTERİ menfaatlerini gözeterek borsada
 veya haricen satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi, her türlü fon kesintisi, Banka ve
 Sigorta Muameleleri Vergisi ve diğer vergileri de ekleyerek, alacağına takas ve mahsup 
 etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
 altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
 kabzı konusunda ARACI KURUM’un yetkili olduğunu, ARACI KURUM’un bu yetkisinin 
 aynı zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız 
 beyan, kabul ve taahhüt eder.

11. ARACI KURUM’UN MÜŞTERİ’YE KULLANDIRMAK AMACI İLE KREDİ ALMASI

a) ARACI KURUM, Tebliğde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülecek sermaye piyasası 
 araçlarının kredili alımı işlemlerinde sermaye piyasası aracı teminatı karşılığında 
 MÜŞTERİ’ye kullandırmak üzere bankalar, Takasbank ve Kurul’un uygun gördüğü diğer 
 kurum ve kuruluşlar ile organize ödünç piyasalarından kredi alabilir. ARACI KURUM bu 
 kredi karşılığında, kredinin özkaynağı olarak kredi kuruluşu tarafından talep edilen
 miktardan daha fazla sermaye piyasası aracını teminat olarak veremez. Teminat olarak 
 verilen sermaye piyasası araçları, sadece MÜŞTERİ’ye kullandırılmak üzere alınan 
 krediye teminat teşkil eder.

b) ARACI KURUM’un kredi kullandığı kurum ve kuruluşlar ile piyasalar, kredi karşılığında 
 kendisine verilen sermaye piyasası araçlarını kredinin teminatı olarak alır ve bu 
 sermaye piyasası araçlarını başka bir kişi veya kuruma satamaz, teminat gösteremez ve 
 ödünç veremez. ARACI KURUM ile kredi alınan kuruluşlar arasında imzalanan  
 sözleşmelerin kredinin sona ermesi ve geri ödemeye ilişkin hükümleri saklıdır.

c) ARACI KURUM’un MÜŞTERİ hesabına kredi alması durumunda MÜŞTERİ; ARACI 
 KURUM’un vekil sıfatıyla hareket ettiğini, kredi alınması ve kredi ile ilgili sözleşmelerin 
 imzalanması nedeniyle doğacak tüm borç ve yükümlülüklerinin kendisine ait olacağını; 
 krediyi, kredi sözleşmesi ve bu sözleşme hükümlerine göre anapara, faiz, vergi, fon ve 
 diğer masraflar ile birlikte geri ödeyeceğini; ARACI KURUM tarafından vekil sıfatıyla 
 kredi kuruluşu ile imzalanacak kredi sözleşmesi hükümlerinin kendisi için tamamen 
 bağlayıcı olacağını; sözkonusu kredi nedeniyle ARACI KURUM’un kendisine atfı mümkün 
 olan haller dışında, uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanın kendisine ait olduğunu ve 
 bunları tazminle yükümlü olacağını, ARACI KURUM’un MÜŞTERİ’ye ait sermaye piyasası 
 araçlarını ilgili kredi kuruluşuna veya piyasa kurumlarına sözkonusu kredinin rehinli 
 teminatını teşkil etmek üzere teslim etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
 eder.

12. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

a) Sözleşmenin süresi :      Süresiz         ............. Ay/Yıl (..........................................................)

b) İşbu sözleşme, taraflardan birinin sözleşmeyi yazılı olarak feshetmesi halinde sona erer. 
 Yazılı fesih bildiriminin fesih tarihinden en az 15 (Onbeş) gün önce yapılmış olması 
 zorunludur. MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmenin hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde 
 ARACI KURUM’un sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı saklıdır.

c) MÜŞTERİ’nin ölümü veya tüzel kişiliğinin sona ermesi ve ARACI KURUM’un çeşitli  
 sebeplerle faaliyetini durdurması ya da faaliyetinin Kurul tarafından durdurulması 
 hallerinde işbu sözleşme kendiliğinden sona erer. Bunun yanı sıra MÜŞTERİ bu 
 sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; ARACI KURUM, 
 MÜŞTERİ adına açılan kredi hesabını kapatabilir, işlemi durdurabilir veya sözleşmeyi 
 fesih suretiyle hükümsüz kılabilir.

d) MÜŞTERİ’nin de işbu sözleşmenin uygulanmasından doğan haklı sebeplerle fesih 
 talebinde bulunabilmesi için ………… (….………) gün önceden bildirimde bulunması, bu 
 sözleşmeye bağlı olarak ARACI KURUM’un doğmuş ve doğacak her türlü alacağının 
 MÜŞTERİ’ce karşılanmış olması gerekmektedir.

e) Sözleşmenin ARACI KURUM tarafından feshi halinde, MÜŞTERİ’nin doğmuş ve doğacak 
 hakları ile hesap bakiyesi ARACI KURUM’un mahsup hakkı saklı kalmak kaydıyla 
 MÜŞTERİ’ye derhal ödenecektir.

f) Sözleşmenin sona ermesi halinde MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a olan tüm nakit ve/veya 
 sermaye piyasası aracı teslim borçlarını ......... (....................) gün içerisinde nakden ve 
 def’aten ödemek zorundadır.

13. SÖZLEŞMENİN TADİLİ

 ARACI KURUM işbu sözleşmede yer alan hükümleri kısmen veya tamamen değiştirme 
 hakkını haiz olup, değişiklikleri MÜŞTERİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda, 
 MÜŞTERİ’nin sözkonusu değişiklikleri kabul etmeyerek ….. (………..…..) gün içinde 
 sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır. MÜŞTERİ; Kurul, Borsa, Takasbank, MKK 
 veya diğer yetkili kurum düzenlemelerinden veya Kanun, Yönetmelik, Tüzük ve benzeri 
 yasal mevzuattan kaynaklanan değişikliklerden haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

14. ARACI KURUMUN DEFTER VE KAYITLARININ DELİL SAYILMASI

 MÜŞTERİ, bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde, ARACI KURUM’un defter 
 ve kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde, geçerli olacağını beyan ve kabul 
 eder. Borsadaki alım satım işlemlerinde, emirlerin sözlü olarak verildiği hallerde emrin 
 varlığı hususunda taraflar arasında doğacak uyuşmazlıklarda; ARACI KURUM’un 
 kayıtları; ancak faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar gibi her türlü 
 yazılı emir ve mutabakatlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı 
 delil başlangıcı ile teyid olunabildiği takdirde esas alınacaktır.

15. DİĞER HÜKÜMLER

a) ARACI KURUM Kredi Hesaplarına ilişkin ay içinde gerçekleşen işlemler konusunda, aylık 
 dönemler itibarıyla ilgili dönemi izleyen 7 (Yedi) gün içinde hesap ekstresi gönderir. 
 ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den aylık ekstrelerin iadeli taahhütlü posta gönderim 
 masrafını isteme hakkına haizdir.

b) Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adresleri kanuni ikametgah kabul edilecektir. 
 Taraflar, bu adreslere yapılacak tebligatın usulüne uygun ve geçerli olarak yapıldığını 
 kabul ederler. Taraflar, beyan ettikleri adresleri değiştirirlerse bu değişikliği yazılı 
 olarak 15 (Onbeş) gün içinde diğer tarafa bildirmeyi taahhüt ederler. Aksi takdirde, 
 sözleşmedeki adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

c) İşbu sözleşmeden ve/veya kredi kuruluşları ile akdedilen kredi sözleşmesinden ve/veya 
 piyasalardan yapılan borçlanmalardan ötürü doğmuş veya ileride doğabilecek her türlü 
 fon, damga vergisi, Banka ve Sigorta Muamele Vergisi, diğer vergi, resim ve harçlar ile 
 bunlara terettüp eden gecikme cezaları ve sair cezalar ve doğabilecek sair her türlü 
 masraflar MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.

d) İşbu sözleşme uyarınca ARACI KURUM’ca MÜŞTERİ hesabına yapılacak sermaye 
 piyasası aracı alım satım işlemleri, bilgilendirme, rehin, hapis, tasfiye ve diğer 
 hususlarda bu sözleşme hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla taraflar arasında 
 akdedilmiş bulunan ........./........../.................... tarih ve ............................. no.lu
 Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesi 
 hükümlerinin saklı olduğu hususu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.

e) Bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasından doğacak ihtilafların halinde 
 ................................................. Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu 
 taraflar kabul ve beyan ederler.

16. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Sözleşmenin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm 
bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan 
hallerde genel hükümler uygulanır. Bu sözleşme her iki taraf tarafından 
........./........../.................... tarihinde, 16 (Onaltı) madde ve 2 (İki) nüsha olarak düzenlenip 
imzalanmış ve yine aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme altında imzası bulunan
MÜŞTERİ sözleşmenin bir nüshasını teslim aldığını kabul ve taahhüt eder.

   ARACI KURUM     MÜŞTERİ

   HALK YATIRIM    Adı Soyadı :
    MENKUL DEĞERLER A.Ş.

                  İmza :

MÜŞTEREK BORÇLU ve MÜTESELSİL KEFİL(LER)

Adı Soyadı / Unvanı  :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks Numarası  :..........................................................................................
Adres    :..........................................................................................
    ...........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
İmza / Yetkili İmzalar :..........................................................................................

Damga Vergisi: (Rakam ile) ....................... TL ....................... Kr
(Yazı ile)............................................................. TL ............................................................ Kr



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KREDİ HESABI NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

Bir tarafta Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 20 Kat: 4 Şişli 34382 
İSTANBUL adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca 
“ARACI KURUM” diye anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı   :..........................................................................................
Adresi    :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No  :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” diye anılacaktır) arasında …...../…..../…….......... tarihinde 
aşağıdaki koşullarda sermaye piyasası araçlarının kredili alım satımına ilişkin işbu 
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı Çerçeve Sözleşmesi (Aşağıda kısaca 
“Sözleşme” diye anılacaktır) imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

İşbu sözleşmede yer alan;

Kanun : Sermaye Piyasası Kanunu’nu,

Kurul (SPK) : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : SPK’nın “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve 
  Ödünç Alma ve Verme İşlemleri” Hakkındaki ilgili tebliği ve bu 
  tebliğde değişiklik yapılmasına yönelik olarak çıkarılan ve 
  çıkarılacak olan tebliğleri ve düzenlemeleri, 

Borsa : Sermaye Piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve Kurulca 
  Tebliğ konusu işlemlerin yapılmasına izin verilen teşkilatlanmış 
  diğer piyasaları,

BİAŞ : Borsa İstanbul A.Ş.’yi

Takasbank : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,

MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu’nu,

O/N Oranı : Gecelik Borçlanma Oranı’nı,

İşleme Konu Kıymetler: Kullandırılan kredi karşılığında satın alınan sermaye piyasası 
  araçları ile müşterinin bu işlemler nedeni ile yatırdığı nakit ve 
  sermaye piyasası araçlarının toplamını,
Sermaye Piyasası
Araçları : Menkul Kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını,

Kredili Sermaye
Piyasası Aracı Alımı : Tebliğ’de yer alan esaslar çerçevesinde kredi kullanılması 
  suretiyle müşteri tarafından sermaye piyasası aracı alınmasını,

Özkaynak
(Özkaynak Tutarı) : İşleme konu kıymetlerin Tebliğ’de belirtilen esaslara göre 
  belirlenen cari değerleri ile bu kıymetlere ödenen kâr payı, faiz ve 
  benzeri gelirler toplamından verilen kredi tutarının ve günlük 
  olarak tahakkuk etmiş faizlerinin düşülmesi sonucu bulunan 
  tutarı,

Özkaynak Oranı : Özkaynak tutarının işleme konu kıymetlerin cari piyasa değerine 
  bölümünü,

Başlangıç
Özkaynak Oranı : Kredili sermaye piyasası aracı alımı işleminin başladığı anda 
  uyulması gereken özkaynak oranını,
Özkaynak
Koruma Oranı : Kredili sermaye piyasası aracı alımı işleminin devamı süresince 
  uyulması gereken asgari özkaynak oranını,

Komisyon : Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili ve bunlarla bağlantılı olarak 
  ARACI KURUM'un işbu sözleşme çerçevesinde sağladığı 
  hizmetlere ait ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ adına ve 
  hesabına yapılacak diğer her türlü sermaye piyasası aracı 
  işlemleri nedeniyle yerli ve yabancı ARACI KURUM, Borsa, Takas, 
  Saklama Kuruluşu ve diğer yetkili kuruluşlar tarafından tahakkuk 
  ettirilen her türlü hizmet komisyonları, kurtaj, masraf ve 
  ücretlerin toplamını,
ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşmenin konusu, ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca, ARACI KURUM tarafından 
MÜŞTERİ nam ve hesabına sermaye piyasası aracı alımında kullanılmak üzere kredi tahsis 
edilmesi, bu kredinin kullanım şeklinin ve şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşmeye konu 
olabilecek sermaye piyasası araçları, Tebliğ’de belirlenen şartlar çerçevesinde, kredili 
işlemlere konu olan listelerde yer alan sermaye piyasası araçlarıdır. ARACI KURUM, 
gerekli gördüğü hallerde; sözkonusu listelerde yer almalarına rağmen bazı sermaye 
piyasası araçlarının, işleme konu kıymetlerden sayılmayacağı hususunda karar alma 
hakkına sahiptir.

4. MÜŞTERİ’NİN TANINMASI

ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin kimlik bilgileri ve imza örneklerini dikkate almak suretiyle 
işbu sözleşmeye ait kredili işlem hesabının işlediği müddetçe gerçekleştirilecek 
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işlemlerdeki kimlik ve imza örnekleri ile karşılaştırıp, gerekli denetlemeyi yapmak 
suretiyle “Müşteriyi tanıma kuralını” yerine getirecektir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ kimlik
bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. Ancak bu tetkikler sonucunda da anlaşılamayacak 
mahiyetteki imza benzerliklerinin sonuçlarından veya belge ve yetki belgelerinin ARACI 
KURUM’a atfı mümkün olmayan nedenlerle sahteliğinden ARACI KURUM sorumlu 
olmayacaktır.

5. KREDİ KULLANIM ESASLARI

a) ARACI KURUM sermaye piyasası aracı alımı gerçekleştirmek isteyen MÜŞTERİ’ye 
 sermaye piyasası aracı alım kredisi sağlamayı ve MÜŞTERİ hesabına sermaye piyasası 
 aracı alımını gerçekleştirmeyi kabul, MÜŞTERİ de bu sözleşme hükümlerine uymayı 
 kabul ve taahhüt eder. ARACI KURUM, MÜŞTERİ için işbu sözleşmenin 6. maddesinin (a) 
 bendinde belirtilen kredi limiti dahilinde bu sözleşme kapsamındaki kredileri kısmen 
 veya tamamen kullandırmaya, kredi kullandırma koşullarını düzenlemeye, değiştirmeye, 
 kredi limitini azaltmaya ve dilediği anda kesmeye yetkilidir.

b) MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a verdiği talimatı ve müteakip işlemleri bizzat izlemek ile 
 yükümlü olup, işlem sonucunun kendisine bildirilmediği veya geç bildirildiği iddiası ile 
 ARACI KURUM’dan hiçbir hak talebinde bulunamaz ve tahakkuk eden işlem nedeniyle 
 doğan faiz ve komisyona da itiraz edemez.

c) MÜŞTERİ, kendi nam ve hesabına kredili sermaye piyasası aracı alımını yapacak olan 
 ARACI KURUM’ca satın alınan sermaye piyasası araçlarının toplam bedeli üzerinden, 
 Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesinde 
 belirtilen oranda kurtaj ve buna bağlı olarak ödemesi gereken sair tüm vergi ve 
 masraflar ile ARACI KURUM tarafından belirlenecek takas ücretini ödemek ile 
 yükümlüdür. İşbu hizmet bedeli vesair ödemeler peşin yapılacaktır. Başlangıçta 
 belirlenen kurtaj oranı vesair tüm vergi ve masraflar günün koşullarına göre yetkili 
 merciiler ve dolayısı ile ARACI KURUM tarafından da her zaman değiştirilebilir. Bu 
 durumda MÜŞTERİ yeni düzenlemelere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

d) ARACI KURUM’un MÜŞTERİ nam ve hesabına kredi kullandırmak yolu ile satın aldığı 
 sermaye piyasası araçları, MKK’daki ve Takasbank’taki ARACI KURUM hesabında 
 saklanır ve MÜŞTERİ’nin yazılı izni olmaksızın bu kıymetler başka bir kişi ve/veya 
 kuruma satılamaz, teminat gösterilemez ve ödünç verilemez. MÜŞTERİ adına kredili 
 olarak satın alınan sermaye piyasası araçları MÜŞTERİ tarafından başka bir işlem için
 teminat olarak gösterilemez.

6. KREDİ LİMİTİ VE KREDİ FAİZİ

a) Kredi Limiti : ARACI KURUM bu sözleşme ile MÜŞTERİ lehine ....................................... TL
 (....................................... TL) tutarında sermaye piyasası aracı alım kredisi açmıştır.
 İşbu sözleşmenin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sadece kredi limitinin 
 artırılması ile ilgili bir değişiklik yapılması gereken hallerde; işbu sözleşmenin ekinde 
 bulunan (EK-2) Kredi Limiti Artırım Zeyilnamesi’nin doldurulması ve taraflarca 
 imzalanması gereklidir. Sözkonusu artırım nedeniyle, kredi limitinin artırılan kısmına
 tekabül eden her türlü fon, vergi, resim ve harç ödemeleri MÜŞTERİ tarafından 
 karşılanacaktır.

b) Krediye uygulanacak faiz, ARACI KURUM tarafından günlük olarak tahakkuk ettirilecek 

 olup, BİAŞ Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı oluşan en yüksek O/N 
 oranının üzerine %............... (Yüzde ....................) ilave edilmek suretiyle hesaplanması 
 esastır. Ancak MÜŞTERİ’nin kredisi ile ilgili olarak, ARACI KURUM
 Takasbank Borsa Para Piyasası’nda borçlanmak durumunda kalırsa; bu durumda kredi 
 faizi, bu piyasadaki en yüksek O/N oranının üzerine aynı ilave yapılmak suretiyle 
 hesaplanır. Olağanüstü piyasa koşullarında kredi faizi, cari piyasa faiz oranları ile ARACI 
 KURUM’un kendisinin borçlanma oranları dikkate alınarak, ARACI KURUM tarafından 
 günlük olarak serbestçe belirlenir ve en seri haberleşme cihazı ile MÜŞTERİ’ye bildirilir.
 ARACI KURUM bu oranları dilediği zaman değiştirebilir.

c) Faiz ve gider vergileri de ARACI KURUM tarafından tahakkuk ettirilerek MÜŞTERİ’den 
 tahsil edilir. Tahakkuk ettirilen faiz ve gider vergileri ile her türlü saklama ve hizmet 
 komisyonları, masraf ve bunların gider vergilerini MÜŞTERİ, kendisine herhangi bir 
 ihbar yapılmaksızın ARACI KURUM’a nakden ve def’aten ödeyeceğini beyan, kabul ve 
 taahhüt eder.

d) Kredi faizi ve buna ilişkin tüm vergiler; kredinin devamı boyunca her takvim ayının son 
 işgünü, kredinin kapatılması halinde ise kredinin kapatıldığı gün tahsil edilir. Bahsedilen 
 günlerde MÜŞTERİ’nin sözkonusu faiz ve vergi borçlarını kısmen veya tamamen ifa 
 etmemesi durumunda kalan borç tutarı muacceliyet kesbeder ve işbu sözleşmede yer 
 alan temerrüt hükümleri uygulanır.

e) ARACI KURUM'un muvafakatı olmadan MÜŞTERİ'nin işbu sözleşmeden doğan haklarını 
 başkalarına devir ve temlik yetkisi bulunmamaktadır.

7. KREDİ HESABININ İŞLEYİŞİ

a) ARACI KURUM, sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işleminde MÜŞTERİ adına 
 “kredi hesabı” açar ve bu kredi hesabını MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM’da bulunan diğer 
 hesaplarından ayrı olarak işler ve izler. MÜŞTERİ’nin Tebliğ kapsamındaki işlemlerinden 
 doğan ve yatırılması gereken özkaynak ve benzeri mali yükümlülükleri; ARACI KURUM 
 nezdinde bulunan diğer hesaplarındaki nakit ve/veya sermaye piyasası araçları
 teminat veya karşılık gösterilerek kapatılamaz. Şu kadar ki, özkaynak açığının 
 tamamlanmasını teminen MÜŞTERİ hesapları arasındaki borç ve alacağın mahsubuna 
 yönelik olarak hazırlanan ve bu sözleşmenin ekinde (EK-1) yer alan “OTOMATİK VİRMAN 
 TALİMATI”nın imzalanması suretiyle MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM’a yetki 
 verilmesi halinde hesaplar arasında virman yapılabilir.

b) Kredili olarak sermaye piyasası aracı almak isteyen MÜŞTERİ; Tebliğ’de belirtilen asgari 
 orandan düşük olmamak kaydıyla, Başlangıç Özkaynak Oranı’nın %......................
 (Yüzde ............................) olmasını sağlayacak tutarda, nakit ve/veya sermaye piyasası 
 aracını özkaynak olarak kredi hesabına yatırmak zorundadır. Günün şartlarına göre 
 başlangıçta yatırılması istenen asgari özkaynak tutarı ARACI KURUM tarafından 
 artırılabilir.

 Kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince, Tebliğ’de belirtilen asgari 
 orandan düşük olmaması kaydıyla, Özkaynak Koruma Oranı’nın %......................
 (Yüzde ............................) olması zorunludur. ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin mali yapısına 
 ve kredi ile satın alınan sermaye piyasası araçlarının risk düzeyine göre daha yüksek bir 
 özkaynak koruma oranı uygulayabilir.

 ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ’nin kredi hesabındaki özkaynak tutarı ve özkaynak 
 oranı Tebliğ’de belirtilen esaslar dahilinde her işgünü itibarı ile hesaplanır.

c) Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemi karşılığı olarak MÜŞTERİ’nin kredi 
 hesabına yatırılan özkaynak tutarı, işleme konu kıymetlerin cari değerindeki değişmeler 
 sonucunda gerekli özkaynak tutarının altına düştüğü takdirde, ARACI KURUM eksikliğin 
 tespit edildiği gün itibarıyla, özkaynak oranını başlangıç özkaynak oranına tamamlayacak 
 şekilde nakit ve/veya sermaye piyasası aracı yatırmak üzere müşteriye en seri iletişim 
 aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) ulaşarak özkaynak tamamlama
 bildiriminde bulunur ve teyit alır.

 Özkaynak tamamlama bildiriminin MÜŞTERİ’ye yapıldığı andan itibaren iki iş günü 
 içerisinde, özkaynak tutarının başlangıç teminatı oranını sağlayacak düzeye 
 tamamlanmaması halinde ARACI KURUM, ayrıca bir ihbarname göndermesine gerek 
 kalmaksızın, kredili olarak alınan ve/veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası 
 araçlarını satarak krediyi kapatma yetkisine sahiptir. Kendisine özkaynak tamamlama 
 bildirimi gönderilmiş MÜŞTERİ’nin hiçbir alım emri, bildirim gününden özkaynak 
 tamamlanıncaya kadar geçecek süre boyunca yerine getirilmez.

d) MÜŞTERİ, hesabındaki özkaynak tutarının, başlangıç özkaynak oranı üzerinden 
 hesaplanan özkaynak tutarının üzerine çıkması halinde, kredi hesabından özkaynak 
 fazlasını nakit olarak çekebileceği gibi, ARACI KURUM’ca uygun görülmesi halinde yeni 
 kredili sermaye piyasası aracı alım işlemlerinde de özkaynak olarak kullanabilir.

e) MÜŞTERİ’nin kredili olarak satın aldığı ve/veya özkaynak olarak yatırdığı sermaye 
 piyasası araçlarından doğan, faiz ve temettü gelirleri MÜŞTERİ’ye ait olup bu gelirler 
 MÜŞTERİ adına ARACI KURUM tarafından tahsil edilir.
 Hisse senetlerinden doğan oy hakkı MÜŞTERİ’ye aittir. Kredi karşılığı alınan ya da 
 özkaynak olarak yatırılan hisse senetlerinin, bedelsiz hisse senedi alma ve yeni pay alma 
 hakları MÜŞTERİ hesabına ARACI KURUM tarafından kullanılır.

f) Kurul’ca belirlenen limitin üzerinde kalan tutarlar dikkate alınarak, MÜŞTERİ’nin üç ay 
 içerisinde iki defadan daha fazla nakit ve sermaye piyasası aracı takas yükümlülüğünü 
 ve/veya özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde; ARACI 
 KURUM tarafından iki işgünü içerisinde Borsaya bildirim yapılacağını, MÜŞTERİ kabul ve 
 taahhüt eder. Borsaya bildirim yapılması halinde, işlem gününde emre konu nakit veya
 menkul kıymet tutarlarının MÜŞTERİ’nin hesabında bulunmaması veya emrin verildiği 
 anda peşinen tevdi edilmemesi durumunda; MÜŞTERİ’nin alım veya satım emirleri, 
 keyfiyetin Borsada ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle ARACI KURUM tarafından 
 kabul edilmez.

8. MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER

a) Aşağıda müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imzası bulunan Kefil, MÜŞTERİ’nin 
 Kredi Borcunun bu sözleşmenin 6. maddesinin (a) bendinde yazılı meblağa kadarlık 
 kısmını (Kefalet Meblağı) müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak ödemeyi beyan, 
 kabul ve taahhüt eder. Kefil, Kefalet Meblağı’ndan ayrı olarak, bu sözleşmede öngörülen 
 şekil ve oranda hesaplanacak nakdi ve temerrüt faizlerini, fon ve gider vergilerini, sair
 vergi, resim ve harçları, cezaları ve her türlü masraf ve komisyonları da ödemeyi beyan,
 kabul ve taahhüt eder.

b) Kefil, kefaletinden ötürü, MÜŞTERİ ve diğer kefillerin her türlü borçlarına, müteselsil 
 kefil, müşterek müteselsil borçlusu sıfatıyla kefil ve zamin olduğunu ve bu sıfatla bu 
 sözleşmedeki hükümlerin tamamının kendisi hakkında da aynen uygulanmasını kabul ile 
 söz konusu hükümlerde yer alan hususları aynen kabul ve taahhüt ettiğini,
 Borçlar Kanununun 490. maddesinde kefile tanınan haklardan feragat ettiğini, Kredi ve
 bu sözleşmeden doğan ARACI KURUM’un alacağı için işlemiş ve işleyecek faizlerin 
 tamamından sorumlu olduğunu, Borçlar Kanununun 493. ve 494. maddelerindeki 
 kefaletten kurtulma haklarından feragat ile bu maddelere dayanarak ARACI KURUM’a 
 karşı hiçbir istekte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

c) Kefil, MÜŞTERİ’nin ödemelerini tatil etmesi, borçlarını ödemekte acze düşmesi, iflasa 
 maruz kalması veya Kredinin kat’ı veya herhangi bir sebeple Kredi borcunun geri 
 ödeme sorumluluğunun doğduğu hallerde, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile 
 tarafına herhangi bir ihbarda bulunmaksızın borçlarının muaccel hale geleceğini, bu gibi 
 hallerde ARACI KURUM’dan borçlu aleyhinde takibata geçilmesini ve kefaletten 
 kurtulmayı talep etmeyeceğini ve bu haklarından şimdiden feragat ettiğini beyan, kabul 
 ve taahhüt eder.

9. KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ VE TEMERRÜT

a) ARACI KURUM tarafından yapılan özkaynak tamamlama bildirimine rağmen 
 MÜŞTERİ’nin süresi içerisinde özkaynağı tamamlamaması, işbu sözleşmesi ile 
 belirlenen kredi süresinin sona ermesi, MÜŞTERİ’nin işbu sözleşme hükümlerinden
 herhangi birisine uymaması veya kredili alım işlemi yapılan sermaye piyasası
 araçlarının ilgili listeden çıkarılması hallerinde kredi borcu muaccel hale gelir.
 Kredi hesabına konu kredili sermaye piyasası araçlarının ilgili listeden çıkarılması 
 halinde; MÜŞTERİ’nin talebi ve ARACI KURUM’un kabulü halinde listede yer alan bir 
 başka sermaye piyasası aracı ile değiştirilmesi halinde kredi hesabı devam eder.

b) ARACI KURUM yukarıda belirtilen nedenlerle kredi borcuna muacceliyet verdikten sonra 
 MÜŞTERİ’ye ve Kefillere yazılı ihbarda bulunarak borcun derhal ödenmesini ister. Borç 
 ödenmediği takdirde MÜŞTERİ ve Kefiller temerrüde düşmüş sayılır. MÜŞTERİ ve 
 Kefiller bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını beyan, kabul ve taahhüt 
 ederler.

c) MÜŞTERİ ve Kefiller borç bakiyesinin doğduğu tarihten ödeme tarihine kadar geçecek 
 süre için, işbu sözleşmede belirtilen kredi faizinin 2 (İki) katından az olmamak kaydıyla, 
 o tarihte ARACI KURUM tarafından uygulanmakta olan temerrüt faiz oranı üzerinden 
 hesaplanacak temerrüt faizini, vergi ve sair yasal yükümlülükleri ödemeyi beyan, kabul 
 ve taahhüt eder.

d) Muaccel hale gelen kredi karşılığında, özkaynak olarak yatırılan kıymetler nakde 
 dönüştürülmek suretiyle tasfiye edilebileceği gibi, aracı kurumun hesabına da 
 geçirilebilir. Bu durumda söz konusu kıymetler Tebliğde yer alan değerleme hükümleri 
 çerçevesinde değerlenir.

10. TEMİNAT HÜKÜMLERİ

a) Bu sözleşme uyarınca, kredili sermaye piyasası aracı işlemi ile ilgili MÜŞTERİ tarafından 
 özkaynak olarak başlangıçta ve daha sonra ARACI KURUM’a teslim edilen MÜŞTERİ’ye 
 ait sermaye piyasası araçları ve/veya nakit ile ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ

 hesabına satın alınan kredili sermaye piyasası araçlarının MÜŞTERİ’nin bu sözleşmeden 
 doğmuş veya doğacak borçlarının teminatı olarak ARACI KURUM lehine rehinli olduğunu 
 MÜŞTERİ beyan ve kabul eder.

b) MÜŞTERİ, işbu sözleşmeye ait kredili işlem hesabı ile ilgili işlemler nedeniyle ARACI 
 KURUM’ca yapılacak her türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak 
 borçlarının güvencesini oluşturmak üzere, ARACI KURUM nezdinde bulunan nakit ve
 menkul kıymetlerinin üzerinde, ARACI KURUM’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, 
 hapis hakkını doğuran alacakla bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı 
 bulunacağını, bunların ve alacaklarının ARACI KURUM’a Medeni Kanun’un 939. ve 
 devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş olduğunu, herhangi bir ihbarda 
 bulunulmaksızın ARACI KURUM’ca Borçlar Kanunu’nun 118. ve devamı maddelerindeki 
 esaslar uyarınca takas, 84-86. maddelerdeki koşullar uyarınca da mahsup edileceğini 
 veya ARACI KURUM’un özen borcu içinde ve MÜŞTERİ menfaatlerini gözeterek borsada
 veya haricen satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi, her türlü fon kesintisi, Banka ve
 Sigorta Muameleleri Vergisi ve diğer vergileri de ekleyerek, alacağına takas ve mahsup 
 etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
 altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
 kabzı konusunda ARACI KURUM’un yetkili olduğunu, ARACI KURUM’un bu yetkisinin 
 aynı zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız 
 beyan, kabul ve taahhüt eder.

11. ARACI KURUM’UN MÜŞTERİ’YE KULLANDIRMAK AMACI İLE KREDİ ALMASI

a) ARACI KURUM, Tebliğde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülecek sermaye piyasası 
 araçlarının kredili alımı işlemlerinde sermaye piyasası aracı teminatı karşılığında 
 MÜŞTERİ’ye kullandırmak üzere bankalar, Takasbank ve Kurul’un uygun gördüğü diğer 
 kurum ve kuruluşlar ile organize ödünç piyasalarından kredi alabilir. ARACI KURUM bu 
 kredi karşılığında, kredinin özkaynağı olarak kredi kuruluşu tarafından talep edilen
 miktardan daha fazla sermaye piyasası aracını teminat olarak veremez. Teminat olarak 
 verilen sermaye piyasası araçları, sadece MÜŞTERİ’ye kullandırılmak üzere alınan 
 krediye teminat teşkil eder.

b) ARACI KURUM’un kredi kullandığı kurum ve kuruluşlar ile piyasalar, kredi karşılığında 
 kendisine verilen sermaye piyasası araçlarını kredinin teminatı olarak alır ve bu 
 sermaye piyasası araçlarını başka bir kişi veya kuruma satamaz, teminat gösteremez ve 
 ödünç veremez. ARACI KURUM ile kredi alınan kuruluşlar arasında imzalanan  
 sözleşmelerin kredinin sona ermesi ve geri ödemeye ilişkin hükümleri saklıdır.

c) ARACI KURUM’un MÜŞTERİ hesabına kredi alması durumunda MÜŞTERİ; ARACI 
 KURUM’un vekil sıfatıyla hareket ettiğini, kredi alınması ve kredi ile ilgili sözleşmelerin 
 imzalanması nedeniyle doğacak tüm borç ve yükümlülüklerinin kendisine ait olacağını; 
 krediyi, kredi sözleşmesi ve bu sözleşme hükümlerine göre anapara, faiz, vergi, fon ve 
 diğer masraflar ile birlikte geri ödeyeceğini; ARACI KURUM tarafından vekil sıfatıyla 
 kredi kuruluşu ile imzalanacak kredi sözleşmesi hükümlerinin kendisi için tamamen 
 bağlayıcı olacağını; sözkonusu kredi nedeniyle ARACI KURUM’un kendisine atfı mümkün 
 olan haller dışında, uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanın kendisine ait olduğunu ve 
 bunları tazminle yükümlü olacağını, ARACI KURUM’un MÜŞTERİ’ye ait sermaye piyasası 
 araçlarını ilgili kredi kuruluşuna veya piyasa kurumlarına sözkonusu kredinin rehinli 
 teminatını teşkil etmek üzere teslim etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
 eder.

12. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

a) Sözleşmenin süresi :      Süresiz         ............. Ay/Yıl (..........................................................)

b) İşbu sözleşme, taraflardan birinin sözleşmeyi yazılı olarak feshetmesi halinde sona erer. 
 Yazılı fesih bildiriminin fesih tarihinden en az 15 (Onbeş) gün önce yapılmış olması 
 zorunludur. MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmenin hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde 
 ARACI KURUM’un sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı saklıdır.

c) MÜŞTERİ’nin ölümü veya tüzel kişiliğinin sona ermesi ve ARACI KURUM’un çeşitli  
 sebeplerle faaliyetini durdurması ya da faaliyetinin Kurul tarafından durdurulması 
 hallerinde işbu sözleşme kendiliğinden sona erer. Bunun yanı sıra MÜŞTERİ bu 
 sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; ARACI KURUM, 
 MÜŞTERİ adına açılan kredi hesabını kapatabilir, işlemi durdurabilir veya sözleşmeyi 
 fesih suretiyle hükümsüz kılabilir.

d) MÜŞTERİ’nin de işbu sözleşmenin uygulanmasından doğan haklı sebeplerle fesih 
 talebinde bulunabilmesi için ………… (….………) gün önceden bildirimde bulunması, bu 
 sözleşmeye bağlı olarak ARACI KURUM’un doğmuş ve doğacak her türlü alacağının 
 MÜŞTERİ’ce karşılanmış olması gerekmektedir.

e) Sözleşmenin ARACI KURUM tarafından feshi halinde, MÜŞTERİ’nin doğmuş ve doğacak 
 hakları ile hesap bakiyesi ARACI KURUM’un mahsup hakkı saklı kalmak kaydıyla 
 MÜŞTERİ’ye derhal ödenecektir.

f) Sözleşmenin sona ermesi halinde MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a olan tüm nakit ve/veya 
 sermaye piyasası aracı teslim borçlarını ......... (....................) gün içerisinde nakden ve 
 def’aten ödemek zorundadır.

13. SÖZLEŞMENİN TADİLİ

 ARACI KURUM işbu sözleşmede yer alan hükümleri kısmen veya tamamen değiştirme 
 hakkını haiz olup, değişiklikleri MÜŞTERİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda, 
 MÜŞTERİ’nin sözkonusu değişiklikleri kabul etmeyerek ….. (………..…..) gün içinde 
 sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır. MÜŞTERİ; Kurul, Borsa, Takasbank, MKK 
 veya diğer yetkili kurum düzenlemelerinden veya Kanun, Yönetmelik, Tüzük ve benzeri 
 yasal mevzuattan kaynaklanan değişikliklerden haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

14. ARACI KURUMUN DEFTER VE KAYITLARININ DELİL SAYILMASI

 MÜŞTERİ, bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde, ARACI KURUM’un defter 
 ve kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde, geçerli olacağını beyan ve kabul 
 eder. Borsadaki alım satım işlemlerinde, emirlerin sözlü olarak verildiği hallerde emrin 
 varlığı hususunda taraflar arasında doğacak uyuşmazlıklarda; ARACI KURUM’un 
 kayıtları; ancak faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar gibi her türlü 
 yazılı emir ve mutabakatlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı 
 delil başlangıcı ile teyid olunabildiği takdirde esas alınacaktır.

15. DİĞER HÜKÜMLER

a) ARACI KURUM Kredi Hesaplarına ilişkin ay içinde gerçekleşen işlemler konusunda, aylık 
 dönemler itibarıyla ilgili dönemi izleyen 7 (Yedi) gün içinde hesap ekstresi gönderir. 
 ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den aylık ekstrelerin iadeli taahhütlü posta gönderim 
 masrafını isteme hakkına haizdir.

b) Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adresleri kanuni ikametgah kabul edilecektir. 
 Taraflar, bu adreslere yapılacak tebligatın usulüne uygun ve geçerli olarak yapıldığını 
 kabul ederler. Taraflar, beyan ettikleri adresleri değiştirirlerse bu değişikliği yazılı 
 olarak 15 (Onbeş) gün içinde diğer tarafa bildirmeyi taahhüt ederler. Aksi takdirde, 
 sözleşmedeki adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

c) İşbu sözleşmeden ve/veya kredi kuruluşları ile akdedilen kredi sözleşmesinden ve/veya 
 piyasalardan yapılan borçlanmalardan ötürü doğmuş veya ileride doğabilecek her türlü 
 fon, damga vergisi, Banka ve Sigorta Muamele Vergisi, diğer vergi, resim ve harçlar ile 
 bunlara terettüp eden gecikme cezaları ve sair cezalar ve doğabilecek sair her türlü 
 masraflar MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.

d) İşbu sözleşme uyarınca ARACI KURUM’ca MÜŞTERİ hesabına yapılacak sermaye 
 piyasası aracı alım satım işlemleri, bilgilendirme, rehin, hapis, tasfiye ve diğer 
 hususlarda bu sözleşme hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla taraflar arasında 
 akdedilmiş bulunan ........./........../.................... tarih ve ............................. no.lu
 Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesi 
 hükümlerinin saklı olduğu hususu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.

e) Bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasından doğacak ihtilafların halinde 
 ................................................. Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu 
 taraflar kabul ve beyan ederler.

16. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Sözleşmenin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm 
bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan 
hallerde genel hükümler uygulanır. Bu sözleşme her iki taraf tarafından 
........./........../.................... tarihinde, 16 (Onaltı) madde ve 2 (İki) nüsha olarak düzenlenip 
imzalanmış ve yine aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme altında imzası bulunan
MÜŞTERİ sözleşmenin bir nüshasını teslim aldığını kabul ve taahhüt eder.

   ARACI KURUM     MÜŞTERİ

   HALK YATIRIM    Adı Soyadı :
    MENKUL DEĞERLER A.Ş.

                  İmza :

MÜŞTEREK BORÇLU ve MÜTESELSİL KEFİL(LER)

Adı Soyadı / Unvanı  :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks Numarası  :..........................................................................................
Adres    :..........................................................................................
    ...........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
İmza / Yetkili İmzalar :..........................................................................................

Damga Vergisi: (Rakam ile) ....................... TL ....................... Kr
(Yazı ile)............................................................. TL ............................................................ Kr



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KREDİ HESABI NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

Bir tarafta Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 20 Kat: 4 Şişli 34382 
İSTANBUL adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca 
“ARACI KURUM” diye anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı   :..........................................................................................
Adresi    :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No  :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” diye anılacaktır) arasında …...../…..../…….......... tarihinde 
aşağıdaki koşullarda sermaye piyasası araçlarının kredili alım satımına ilişkin işbu 
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı Çerçeve Sözleşmesi (Aşağıda kısaca 
“Sözleşme” diye anılacaktır) imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

İşbu sözleşmede yer alan;

Kanun : Sermaye Piyasası Kanunu’nu,

Kurul (SPK) : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : SPK’nın “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve 
  Ödünç Alma ve Verme İşlemleri” Hakkındaki ilgili tebliği ve bu 
  tebliğde değişiklik yapılmasına yönelik olarak çıkarılan ve 
  çıkarılacak olan tebliğleri ve düzenlemeleri, 

Borsa : Sermaye Piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve Kurulca 
  Tebliğ konusu işlemlerin yapılmasına izin verilen teşkilatlanmış 
  diğer piyasaları,

BİAŞ : Borsa İstanbul A.Ş.’yi

Takasbank : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,

MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu’nu,

O/N Oranı : Gecelik Borçlanma Oranı’nı,

İşleme Konu Kıymetler: Kullandırılan kredi karşılığında satın alınan sermaye piyasası 
  araçları ile müşterinin bu işlemler nedeni ile yatırdığı nakit ve 
  sermaye piyasası araçlarının toplamını,
Sermaye Piyasası
Araçları : Menkul Kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını,

Kredili Sermaye
Piyasası Aracı Alımı : Tebliğ’de yer alan esaslar çerçevesinde kredi kullanılması 
  suretiyle müşteri tarafından sermaye piyasası aracı alınmasını,

Özkaynak
(Özkaynak Tutarı) : İşleme konu kıymetlerin Tebliğ’de belirtilen esaslara göre 
  belirlenen cari değerleri ile bu kıymetlere ödenen kâr payı, faiz ve 
  benzeri gelirler toplamından verilen kredi tutarının ve günlük 
  olarak tahakkuk etmiş faizlerinin düşülmesi sonucu bulunan 
  tutarı,

Özkaynak Oranı : Özkaynak tutarının işleme konu kıymetlerin cari piyasa değerine 
  bölümünü,

Başlangıç
Özkaynak Oranı : Kredili sermaye piyasası aracı alımı işleminin başladığı anda 
  uyulması gereken özkaynak oranını,
Özkaynak
Koruma Oranı : Kredili sermaye piyasası aracı alımı işleminin devamı süresince 
  uyulması gereken asgari özkaynak oranını,

Komisyon : Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili ve bunlarla bağlantılı olarak 
  ARACI KURUM'un işbu sözleşme çerçevesinde sağladığı 
  hizmetlere ait ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ adına ve 
  hesabına yapılacak diğer her türlü sermaye piyasası aracı 
  işlemleri nedeniyle yerli ve yabancı ARACI KURUM, Borsa, Takas, 
  Saklama Kuruluşu ve diğer yetkili kuruluşlar tarafından tahakkuk 
  ettirilen her türlü hizmet komisyonları, kurtaj, masraf ve 
  ücretlerin toplamını,
ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşmenin konusu, ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca, ARACI KURUM tarafından 
MÜŞTERİ nam ve hesabına sermaye piyasası aracı alımında kullanılmak üzere kredi tahsis 
edilmesi, bu kredinin kullanım şeklinin ve şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşmeye konu 
olabilecek sermaye piyasası araçları, Tebliğ’de belirlenen şartlar çerçevesinde, kredili 
işlemlere konu olan listelerde yer alan sermaye piyasası araçlarıdır. ARACI KURUM, 
gerekli gördüğü hallerde; sözkonusu listelerde yer almalarına rağmen bazı sermaye 
piyasası araçlarının, işleme konu kıymetlerden sayılmayacağı hususunda karar alma 
hakkına sahiptir.

4. MÜŞTERİ’NİN TANINMASI

ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin kimlik bilgileri ve imza örneklerini dikkate almak suretiyle 
işbu sözleşmeye ait kredili işlem hesabının işlediği müddetçe gerçekleştirilecek 
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işlemlerdeki kimlik ve imza örnekleri ile karşılaştırıp, gerekli denetlemeyi yapmak 
suretiyle “Müşteriyi tanıma kuralını” yerine getirecektir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ kimlik
bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. Ancak bu tetkikler sonucunda da anlaşılamayacak 
mahiyetteki imza benzerliklerinin sonuçlarından veya belge ve yetki belgelerinin ARACI 
KURUM’a atfı mümkün olmayan nedenlerle sahteliğinden ARACI KURUM sorumlu 
olmayacaktır.

5. KREDİ KULLANIM ESASLARI

a) ARACI KURUM sermaye piyasası aracı alımı gerçekleştirmek isteyen MÜŞTERİ’ye 
 sermaye piyasası aracı alım kredisi sağlamayı ve MÜŞTERİ hesabına sermaye piyasası 
 aracı alımını gerçekleştirmeyi kabul, MÜŞTERİ de bu sözleşme hükümlerine uymayı 
 kabul ve taahhüt eder. ARACI KURUM, MÜŞTERİ için işbu sözleşmenin 6. maddesinin (a) 
 bendinde belirtilen kredi limiti dahilinde bu sözleşme kapsamındaki kredileri kısmen 
 veya tamamen kullandırmaya, kredi kullandırma koşullarını düzenlemeye, değiştirmeye, 
 kredi limitini azaltmaya ve dilediği anda kesmeye yetkilidir.

b) MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a verdiği talimatı ve müteakip işlemleri bizzat izlemek ile 
 yükümlü olup, işlem sonucunun kendisine bildirilmediği veya geç bildirildiği iddiası ile 
 ARACI KURUM’dan hiçbir hak talebinde bulunamaz ve tahakkuk eden işlem nedeniyle 
 doğan faiz ve komisyona da itiraz edemez.

c) MÜŞTERİ, kendi nam ve hesabına kredili sermaye piyasası aracı alımını yapacak olan 
 ARACI KURUM’ca satın alınan sermaye piyasası araçlarının toplam bedeli üzerinden, 
 Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesinde 
 belirtilen oranda kurtaj ve buna bağlı olarak ödemesi gereken sair tüm vergi ve 
 masraflar ile ARACI KURUM tarafından belirlenecek takas ücretini ödemek ile 
 yükümlüdür. İşbu hizmet bedeli vesair ödemeler peşin yapılacaktır. Başlangıçta 
 belirlenen kurtaj oranı vesair tüm vergi ve masraflar günün koşullarına göre yetkili 
 merciiler ve dolayısı ile ARACI KURUM tarafından da her zaman değiştirilebilir. Bu 
 durumda MÜŞTERİ yeni düzenlemelere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

d) ARACI KURUM’un MÜŞTERİ nam ve hesabına kredi kullandırmak yolu ile satın aldığı 
 sermaye piyasası araçları, MKK’daki ve Takasbank’taki ARACI KURUM hesabında 
 saklanır ve MÜŞTERİ’nin yazılı izni olmaksızın bu kıymetler başka bir kişi ve/veya 
 kuruma satılamaz, teminat gösterilemez ve ödünç verilemez. MÜŞTERİ adına kredili 
 olarak satın alınan sermaye piyasası araçları MÜŞTERİ tarafından başka bir işlem için
 teminat olarak gösterilemez.

6. KREDİ LİMİTİ VE KREDİ FAİZİ

a) Kredi Limiti : ARACI KURUM bu sözleşme ile MÜŞTERİ lehine ....................................... TL
 (....................................... TL) tutarında sermaye piyasası aracı alım kredisi açmıştır.
 İşbu sözleşmenin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sadece kredi limitinin 
 artırılması ile ilgili bir değişiklik yapılması gereken hallerde; işbu sözleşmenin ekinde 
 bulunan (EK-2) Kredi Limiti Artırım Zeyilnamesi’nin doldurulması ve taraflarca 
 imzalanması gereklidir. Sözkonusu artırım nedeniyle, kredi limitinin artırılan kısmına
 tekabül eden her türlü fon, vergi, resim ve harç ödemeleri MÜŞTERİ tarafından 
 karşılanacaktır.

b) Krediye uygulanacak faiz, ARACI KURUM tarafından günlük olarak tahakkuk ettirilecek 

 olup, BİAŞ Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı oluşan en yüksek O/N 
 oranının üzerine %............... (Yüzde ....................) ilave edilmek suretiyle hesaplanması 
 esastır. Ancak MÜŞTERİ’nin kredisi ile ilgili olarak, ARACI KURUM
 Takasbank Borsa Para Piyasası’nda borçlanmak durumunda kalırsa; bu durumda kredi 
 faizi, bu piyasadaki en yüksek O/N oranının üzerine aynı ilave yapılmak suretiyle 
 hesaplanır. Olağanüstü piyasa koşullarında kredi faizi, cari piyasa faiz oranları ile ARACI 
 KURUM’un kendisinin borçlanma oranları dikkate alınarak, ARACI KURUM tarafından 
 günlük olarak serbestçe belirlenir ve en seri haberleşme cihazı ile MÜŞTERİ’ye bildirilir.
 ARACI KURUM bu oranları dilediği zaman değiştirebilir.

c) Faiz ve gider vergileri de ARACI KURUM tarafından tahakkuk ettirilerek MÜŞTERİ’den 
 tahsil edilir. Tahakkuk ettirilen faiz ve gider vergileri ile her türlü saklama ve hizmet 
 komisyonları, masraf ve bunların gider vergilerini MÜŞTERİ, kendisine herhangi bir 
 ihbar yapılmaksızın ARACI KURUM’a nakden ve def’aten ödeyeceğini beyan, kabul ve 
 taahhüt eder.

d) Kredi faizi ve buna ilişkin tüm vergiler; kredinin devamı boyunca her takvim ayının son 
 işgünü, kredinin kapatılması halinde ise kredinin kapatıldığı gün tahsil edilir. Bahsedilen 
 günlerde MÜŞTERİ’nin sözkonusu faiz ve vergi borçlarını kısmen veya tamamen ifa 
 etmemesi durumunda kalan borç tutarı muacceliyet kesbeder ve işbu sözleşmede yer 
 alan temerrüt hükümleri uygulanır.

e) ARACI KURUM'un muvafakatı olmadan MÜŞTERİ'nin işbu sözleşmeden doğan haklarını 
 başkalarına devir ve temlik yetkisi bulunmamaktadır.

7. KREDİ HESABININ İŞLEYİŞİ

a) ARACI KURUM, sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işleminde MÜŞTERİ adına 
 “kredi hesabı” açar ve bu kredi hesabını MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM’da bulunan diğer 
 hesaplarından ayrı olarak işler ve izler. MÜŞTERİ’nin Tebliğ kapsamındaki işlemlerinden 
 doğan ve yatırılması gereken özkaynak ve benzeri mali yükümlülükleri; ARACI KURUM 
 nezdinde bulunan diğer hesaplarındaki nakit ve/veya sermaye piyasası araçları
 teminat veya karşılık gösterilerek kapatılamaz. Şu kadar ki, özkaynak açığının 
 tamamlanmasını teminen MÜŞTERİ hesapları arasındaki borç ve alacağın mahsubuna 
 yönelik olarak hazırlanan ve bu sözleşmenin ekinde (EK-1) yer alan “OTOMATİK VİRMAN 
 TALİMATI”nın imzalanması suretiyle MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM’a yetki 
 verilmesi halinde hesaplar arasında virman yapılabilir.

b) Kredili olarak sermaye piyasası aracı almak isteyen MÜŞTERİ; Tebliğ’de belirtilen asgari 
 orandan düşük olmamak kaydıyla, Başlangıç Özkaynak Oranı’nın %......................
 (Yüzde ............................) olmasını sağlayacak tutarda, nakit ve/veya sermaye piyasası 
 aracını özkaynak olarak kredi hesabına yatırmak zorundadır. Günün şartlarına göre 
 başlangıçta yatırılması istenen asgari özkaynak tutarı ARACI KURUM tarafından 
 artırılabilir.

 Kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince, Tebliğ’de belirtilen asgari 
 orandan düşük olmaması kaydıyla, Özkaynak Koruma Oranı’nın %......................
 (Yüzde ............................) olması zorunludur. ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin mali yapısına 
 ve kredi ile satın alınan sermaye piyasası araçlarının risk düzeyine göre daha yüksek bir 
 özkaynak koruma oranı uygulayabilir.

 ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ’nin kredi hesabındaki özkaynak tutarı ve özkaynak 
 oranı Tebliğ’de belirtilen esaslar dahilinde her işgünü itibarı ile hesaplanır.

c) Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemi karşılığı olarak MÜŞTERİ’nin kredi 
 hesabına yatırılan özkaynak tutarı, işleme konu kıymetlerin cari değerindeki değişmeler 
 sonucunda gerekli özkaynak tutarının altına düştüğü takdirde, ARACI KURUM eksikliğin 
 tespit edildiği gün itibarıyla, özkaynak oranını başlangıç özkaynak oranına tamamlayacak 
 şekilde nakit ve/veya sermaye piyasası aracı yatırmak üzere müşteriye en seri iletişim 
 aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) ulaşarak özkaynak tamamlama
 bildiriminde bulunur ve teyit alır.

 Özkaynak tamamlama bildiriminin MÜŞTERİ’ye yapıldığı andan itibaren iki iş günü 
 içerisinde, özkaynak tutarının başlangıç teminatı oranını sağlayacak düzeye 
 tamamlanmaması halinde ARACI KURUM, ayrıca bir ihbarname göndermesine gerek 
 kalmaksızın, kredili olarak alınan ve/veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası 
 araçlarını satarak krediyi kapatma yetkisine sahiptir. Kendisine özkaynak tamamlama 
 bildirimi gönderilmiş MÜŞTERİ’nin hiçbir alım emri, bildirim gününden özkaynak 
 tamamlanıncaya kadar geçecek süre boyunca yerine getirilmez.

d) MÜŞTERİ, hesabındaki özkaynak tutarının, başlangıç özkaynak oranı üzerinden 
 hesaplanan özkaynak tutarının üzerine çıkması halinde, kredi hesabından özkaynak 
 fazlasını nakit olarak çekebileceği gibi, ARACI KURUM’ca uygun görülmesi halinde yeni 
 kredili sermaye piyasası aracı alım işlemlerinde de özkaynak olarak kullanabilir.

e) MÜŞTERİ’nin kredili olarak satın aldığı ve/veya özkaynak olarak yatırdığı sermaye 
 piyasası araçlarından doğan, faiz ve temettü gelirleri MÜŞTERİ’ye ait olup bu gelirler 
 MÜŞTERİ adına ARACI KURUM tarafından tahsil edilir.
 Hisse senetlerinden doğan oy hakkı MÜŞTERİ’ye aittir. Kredi karşılığı alınan ya da 
 özkaynak olarak yatırılan hisse senetlerinin, bedelsiz hisse senedi alma ve yeni pay alma 
 hakları MÜŞTERİ hesabına ARACI KURUM tarafından kullanılır.

f) Kurul’ca belirlenen limitin üzerinde kalan tutarlar dikkate alınarak, MÜŞTERİ’nin üç ay 
 içerisinde iki defadan daha fazla nakit ve sermaye piyasası aracı takas yükümlülüğünü 
 ve/veya özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde; ARACI 
 KURUM tarafından iki işgünü içerisinde Borsaya bildirim yapılacağını, MÜŞTERİ kabul ve 
 taahhüt eder. Borsaya bildirim yapılması halinde, işlem gününde emre konu nakit veya
 menkul kıymet tutarlarının MÜŞTERİ’nin hesabında bulunmaması veya emrin verildiği 
 anda peşinen tevdi edilmemesi durumunda; MÜŞTERİ’nin alım veya satım emirleri, 
 keyfiyetin Borsada ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle ARACI KURUM tarafından 
 kabul edilmez.

8. MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER

a) Aşağıda müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imzası bulunan Kefil, MÜŞTERİ’nin 
 Kredi Borcunun bu sözleşmenin 6. maddesinin (a) bendinde yazılı meblağa kadarlık 
 kısmını (Kefalet Meblağı) müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak ödemeyi beyan, 
 kabul ve taahhüt eder. Kefil, Kefalet Meblağı’ndan ayrı olarak, bu sözleşmede öngörülen 
 şekil ve oranda hesaplanacak nakdi ve temerrüt faizlerini, fon ve gider vergilerini, sair
 vergi, resim ve harçları, cezaları ve her türlü masraf ve komisyonları da ödemeyi beyan,
 kabul ve taahhüt eder.

b) Kefil, kefaletinden ötürü, MÜŞTERİ ve diğer kefillerin her türlü borçlarına, müteselsil 
 kefil, müşterek müteselsil borçlusu sıfatıyla kefil ve zamin olduğunu ve bu sıfatla bu 
 sözleşmedeki hükümlerin tamamının kendisi hakkında da aynen uygulanmasını kabul ile 
 söz konusu hükümlerde yer alan hususları aynen kabul ve taahhüt ettiğini,
 Borçlar Kanununun 490. maddesinde kefile tanınan haklardan feragat ettiğini, Kredi ve
 bu sözleşmeden doğan ARACI KURUM’un alacağı için işlemiş ve işleyecek faizlerin 
 tamamından sorumlu olduğunu, Borçlar Kanununun 493. ve 494. maddelerindeki 
 kefaletten kurtulma haklarından feragat ile bu maddelere dayanarak ARACI KURUM’a 
 karşı hiçbir istekte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

c) Kefil, MÜŞTERİ’nin ödemelerini tatil etmesi, borçlarını ödemekte acze düşmesi, iflasa 
 maruz kalması veya Kredinin kat’ı veya herhangi bir sebeple Kredi borcunun geri 
 ödeme sorumluluğunun doğduğu hallerde, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile 
 tarafına herhangi bir ihbarda bulunmaksızın borçlarının muaccel hale geleceğini, bu gibi 
 hallerde ARACI KURUM’dan borçlu aleyhinde takibata geçilmesini ve kefaletten 
 kurtulmayı talep etmeyeceğini ve bu haklarından şimdiden feragat ettiğini beyan, kabul 
 ve taahhüt eder.

9. KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ VE TEMERRÜT

a) ARACI KURUM tarafından yapılan özkaynak tamamlama bildirimine rağmen 
 MÜŞTERİ’nin süresi içerisinde özkaynağı tamamlamaması, işbu sözleşmesi ile 
 belirlenen kredi süresinin sona ermesi, MÜŞTERİ’nin işbu sözleşme hükümlerinden
 herhangi birisine uymaması veya kredili alım işlemi yapılan sermaye piyasası
 araçlarının ilgili listeden çıkarılması hallerinde kredi borcu muaccel hale gelir.
 Kredi hesabına konu kredili sermaye piyasası araçlarının ilgili listeden çıkarılması 
 halinde; MÜŞTERİ’nin talebi ve ARACI KURUM’un kabulü halinde listede yer alan bir 
 başka sermaye piyasası aracı ile değiştirilmesi halinde kredi hesabı devam eder.

b) ARACI KURUM yukarıda belirtilen nedenlerle kredi borcuna muacceliyet verdikten sonra 
 MÜŞTERİ’ye ve Kefillere yazılı ihbarda bulunarak borcun derhal ödenmesini ister. Borç 
 ödenmediği takdirde MÜŞTERİ ve Kefiller temerrüde düşmüş sayılır. MÜŞTERİ ve 
 Kefiller bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını beyan, kabul ve taahhüt 
 ederler.

c) MÜŞTERİ ve Kefiller borç bakiyesinin doğduğu tarihten ödeme tarihine kadar geçecek 
 süre için, işbu sözleşmede belirtilen kredi faizinin 2 (İki) katından az olmamak kaydıyla, 
 o tarihte ARACI KURUM tarafından uygulanmakta olan temerrüt faiz oranı üzerinden 
 hesaplanacak temerrüt faizini, vergi ve sair yasal yükümlülükleri ödemeyi beyan, kabul 
 ve taahhüt eder.

d) Muaccel hale gelen kredi karşılığında, özkaynak olarak yatırılan kıymetler nakde 
 dönüştürülmek suretiyle tasfiye edilebileceği gibi, aracı kurumun hesabına da 
 geçirilebilir. Bu durumda söz konusu kıymetler Tebliğde yer alan değerleme hükümleri 
 çerçevesinde değerlenir.

10. TEMİNAT HÜKÜMLERİ

a) Bu sözleşme uyarınca, kredili sermaye piyasası aracı işlemi ile ilgili MÜŞTERİ tarafından 
 özkaynak olarak başlangıçta ve daha sonra ARACI KURUM’a teslim edilen MÜŞTERİ’ye 
 ait sermaye piyasası araçları ve/veya nakit ile ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ

 hesabına satın alınan kredili sermaye piyasası araçlarının MÜŞTERİ’nin bu sözleşmeden 
 doğmuş veya doğacak borçlarının teminatı olarak ARACI KURUM lehine rehinli olduğunu 
 MÜŞTERİ beyan ve kabul eder.

b) MÜŞTERİ, işbu sözleşmeye ait kredili işlem hesabı ile ilgili işlemler nedeniyle ARACI 
 KURUM’ca yapılacak her türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak 
 borçlarının güvencesini oluşturmak üzere, ARACI KURUM nezdinde bulunan nakit ve
 menkul kıymetlerinin üzerinde, ARACI KURUM’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, 
 hapis hakkını doğuran alacakla bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı 
 bulunacağını, bunların ve alacaklarının ARACI KURUM’a Medeni Kanun’un 939. ve 
 devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş olduğunu, herhangi bir ihbarda 
 bulunulmaksızın ARACI KURUM’ca Borçlar Kanunu’nun 118. ve devamı maddelerindeki 
 esaslar uyarınca takas, 84-86. maddelerdeki koşullar uyarınca da mahsup edileceğini 
 veya ARACI KURUM’un özen borcu içinde ve MÜŞTERİ menfaatlerini gözeterek borsada
 veya haricen satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi, her türlü fon kesintisi, Banka ve
 Sigorta Muameleleri Vergisi ve diğer vergileri de ekleyerek, alacağına takas ve mahsup 
 etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
 altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
 kabzı konusunda ARACI KURUM’un yetkili olduğunu, ARACI KURUM’un bu yetkisinin 
 aynı zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız 
 beyan, kabul ve taahhüt eder.

11. ARACI KURUM’UN MÜŞTERİ’YE KULLANDIRMAK AMACI İLE KREDİ ALMASI

a) ARACI KURUM, Tebliğde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülecek sermaye piyasası 
 araçlarının kredili alımı işlemlerinde sermaye piyasası aracı teminatı karşılığında 
 MÜŞTERİ’ye kullandırmak üzere bankalar, Takasbank ve Kurul’un uygun gördüğü diğer 
 kurum ve kuruluşlar ile organize ödünç piyasalarından kredi alabilir. ARACI KURUM bu 
 kredi karşılığında, kredinin özkaynağı olarak kredi kuruluşu tarafından talep edilen
 miktardan daha fazla sermaye piyasası aracını teminat olarak veremez. Teminat olarak 
 verilen sermaye piyasası araçları, sadece MÜŞTERİ’ye kullandırılmak üzere alınan 
 krediye teminat teşkil eder.

b) ARACI KURUM’un kredi kullandığı kurum ve kuruluşlar ile piyasalar, kredi karşılığında 
 kendisine verilen sermaye piyasası araçlarını kredinin teminatı olarak alır ve bu 
 sermaye piyasası araçlarını başka bir kişi veya kuruma satamaz, teminat gösteremez ve 
 ödünç veremez. ARACI KURUM ile kredi alınan kuruluşlar arasında imzalanan  
 sözleşmelerin kredinin sona ermesi ve geri ödemeye ilişkin hükümleri saklıdır.

c) ARACI KURUM’un MÜŞTERİ hesabına kredi alması durumunda MÜŞTERİ; ARACI 
 KURUM’un vekil sıfatıyla hareket ettiğini, kredi alınması ve kredi ile ilgili sözleşmelerin 
 imzalanması nedeniyle doğacak tüm borç ve yükümlülüklerinin kendisine ait olacağını; 
 krediyi, kredi sözleşmesi ve bu sözleşme hükümlerine göre anapara, faiz, vergi, fon ve 
 diğer masraflar ile birlikte geri ödeyeceğini; ARACI KURUM tarafından vekil sıfatıyla 
 kredi kuruluşu ile imzalanacak kredi sözleşmesi hükümlerinin kendisi için tamamen 
 bağlayıcı olacağını; sözkonusu kredi nedeniyle ARACI KURUM’un kendisine atfı mümkün 
 olan haller dışında, uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanın kendisine ait olduğunu ve 
 bunları tazminle yükümlü olacağını, ARACI KURUM’un MÜŞTERİ’ye ait sermaye piyasası 
 araçlarını ilgili kredi kuruluşuna veya piyasa kurumlarına sözkonusu kredinin rehinli 
 teminatını teşkil etmek üzere teslim etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
 eder.

12. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

a) Sözleşmenin süresi :      Süresiz         ............. Ay/Yıl (..........................................................)

b) İşbu sözleşme, taraflardan birinin sözleşmeyi yazılı olarak feshetmesi halinde sona erer. 
 Yazılı fesih bildiriminin fesih tarihinden en az 15 (Onbeş) gün önce yapılmış olması 
 zorunludur. MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmenin hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde 
 ARACI KURUM’un sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı saklıdır.

c) MÜŞTERİ’nin ölümü veya tüzel kişiliğinin sona ermesi ve ARACI KURUM’un çeşitli  
 sebeplerle faaliyetini durdurması ya da faaliyetinin Kurul tarafından durdurulması 
 hallerinde işbu sözleşme kendiliğinden sona erer. Bunun yanı sıra MÜŞTERİ bu 
 sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; ARACI KURUM, 
 MÜŞTERİ adına açılan kredi hesabını kapatabilir, işlemi durdurabilir veya sözleşmeyi 
 fesih suretiyle hükümsüz kılabilir.

d) MÜŞTERİ’nin de işbu sözleşmenin uygulanmasından doğan haklı sebeplerle fesih 
 talebinde bulunabilmesi için ………… (….………) gün önceden bildirimde bulunması, bu 
 sözleşmeye bağlı olarak ARACI KURUM’un doğmuş ve doğacak her türlü alacağının 
 MÜŞTERİ’ce karşılanmış olması gerekmektedir.

e) Sözleşmenin ARACI KURUM tarafından feshi halinde, MÜŞTERİ’nin doğmuş ve doğacak 
 hakları ile hesap bakiyesi ARACI KURUM’un mahsup hakkı saklı kalmak kaydıyla 
 MÜŞTERİ’ye derhal ödenecektir.

f) Sözleşmenin sona ermesi halinde MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a olan tüm nakit ve/veya 
 sermaye piyasası aracı teslim borçlarını ......... (....................) gün içerisinde nakden ve 
 def’aten ödemek zorundadır.

13. SÖZLEŞMENİN TADİLİ

 ARACI KURUM işbu sözleşmede yer alan hükümleri kısmen veya tamamen değiştirme 
 hakkını haiz olup, değişiklikleri MÜŞTERİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda, 
 MÜŞTERİ’nin sözkonusu değişiklikleri kabul etmeyerek ….. (………..…..) gün içinde 
 sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır. MÜŞTERİ; Kurul, Borsa, Takasbank, MKK 
 veya diğer yetkili kurum düzenlemelerinden veya Kanun, Yönetmelik, Tüzük ve benzeri 
 yasal mevzuattan kaynaklanan değişikliklerden haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

14. ARACI KURUMUN DEFTER VE KAYITLARININ DELİL SAYILMASI

 MÜŞTERİ, bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde, ARACI KURUM’un defter 
 ve kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde, geçerli olacağını beyan ve kabul 
 eder. Borsadaki alım satım işlemlerinde, emirlerin sözlü olarak verildiği hallerde emrin 
 varlığı hususunda taraflar arasında doğacak uyuşmazlıklarda; ARACI KURUM’un 
 kayıtları; ancak faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar gibi her türlü 
 yazılı emir ve mutabakatlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı 
 delil başlangıcı ile teyid olunabildiği takdirde esas alınacaktır.

15. DİĞER HÜKÜMLER

a) ARACI KURUM Kredi Hesaplarına ilişkin ay içinde gerçekleşen işlemler konusunda, aylık 
 dönemler itibarıyla ilgili dönemi izleyen 7 (Yedi) gün içinde hesap ekstresi gönderir. 
 ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den aylık ekstrelerin iadeli taahhütlü posta gönderim 
 masrafını isteme hakkına haizdir.

b) Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adresleri kanuni ikametgah kabul edilecektir. 
 Taraflar, bu adreslere yapılacak tebligatın usulüne uygun ve geçerli olarak yapıldığını 
 kabul ederler. Taraflar, beyan ettikleri adresleri değiştirirlerse bu değişikliği yazılı 
 olarak 15 (Onbeş) gün içinde diğer tarafa bildirmeyi taahhüt ederler. Aksi takdirde, 
 sözleşmedeki adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

c) İşbu sözleşmeden ve/veya kredi kuruluşları ile akdedilen kredi sözleşmesinden ve/veya 
 piyasalardan yapılan borçlanmalardan ötürü doğmuş veya ileride doğabilecek her türlü 
 fon, damga vergisi, Banka ve Sigorta Muamele Vergisi, diğer vergi, resim ve harçlar ile 
 bunlara terettüp eden gecikme cezaları ve sair cezalar ve doğabilecek sair her türlü 
 masraflar MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.

d) İşbu sözleşme uyarınca ARACI KURUM’ca MÜŞTERİ hesabına yapılacak sermaye 
 piyasası aracı alım satım işlemleri, bilgilendirme, rehin, hapis, tasfiye ve diğer 
 hususlarda bu sözleşme hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla taraflar arasında 
 akdedilmiş bulunan ........./........../.................... tarih ve ............................. no.lu
 Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesi 
 hükümlerinin saklı olduğu hususu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.

e) Bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasından doğacak ihtilafların halinde 
 ................................................. Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu 
 taraflar kabul ve beyan ederler.

16. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Sözleşmenin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm 
bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan 
hallerde genel hükümler uygulanır. Bu sözleşme her iki taraf tarafından 
........./........../.................... tarihinde, 16 (Onaltı) madde ve 2 (İki) nüsha olarak düzenlenip 
imzalanmış ve yine aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme altında imzası bulunan
MÜŞTERİ sözleşmenin bir nüshasını teslim aldığını kabul ve taahhüt eder.

   ARACI KURUM     MÜŞTERİ

   HALK YATIRIM    Adı Soyadı :
    MENKUL DEĞERLER A.Ş.

                  İmza :

MÜŞTEREK BORÇLU ve MÜTESELSİL KEFİL(LER)

Adı Soyadı / Unvanı  :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks Numarası  :..........................................................................................
Adres    :..........................................................................................
    ...........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
İmza / Yetkili İmzalar :..........................................................................................

Damga Vergisi: (Rakam ile) ....................... TL ....................... Kr
(Yazı ile)............................................................. TL ............................................................ Kr



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KREDİ HESABI NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

Bir tarafta Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 20 Kat: 4 Şişli 34382 
İSTANBUL adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca 
“ARACI KURUM” diye anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı   :..........................................................................................
Adresi    :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No  :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” diye anılacaktır) arasında …...../…..../…….......... tarihinde 
aşağıdaki koşullarda sermaye piyasası araçlarının kredili alım satımına ilişkin işbu 
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı Çerçeve Sözleşmesi (Aşağıda kısaca 
“Sözleşme” diye anılacaktır) imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

İşbu sözleşmede yer alan;

Kanun : Sermaye Piyasası Kanunu’nu,

Kurul (SPK) : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : SPK’nın “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve 
  Ödünç Alma ve Verme İşlemleri” Hakkındaki ilgili tebliği ve bu 
  tebliğde değişiklik yapılmasına yönelik olarak çıkarılan ve 
  çıkarılacak olan tebliğleri ve düzenlemeleri, 

Borsa : Sermaye Piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve Kurulca 
  Tebliğ konusu işlemlerin yapılmasına izin verilen teşkilatlanmış 
  diğer piyasaları,

BİAŞ : Borsa İstanbul A.Ş.’yi

Takasbank : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,

MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu’nu,

O/N Oranı : Gecelik Borçlanma Oranı’nı,

İşleme Konu Kıymetler: Kullandırılan kredi karşılığında satın alınan sermaye piyasası 
  araçları ile müşterinin bu işlemler nedeni ile yatırdığı nakit ve 
  sermaye piyasası araçlarının toplamını,
Sermaye Piyasası
Araçları : Menkul Kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını,

Kredili Sermaye
Piyasası Aracı Alımı : Tebliğ’de yer alan esaslar çerçevesinde kredi kullanılması 
  suretiyle müşteri tarafından sermaye piyasası aracı alınmasını,

Özkaynak
(Özkaynak Tutarı) : İşleme konu kıymetlerin Tebliğ’de belirtilen esaslara göre 
  belirlenen cari değerleri ile bu kıymetlere ödenen kâr payı, faiz ve 
  benzeri gelirler toplamından verilen kredi tutarının ve günlük 
  olarak tahakkuk etmiş faizlerinin düşülmesi sonucu bulunan 
  tutarı,

Özkaynak Oranı : Özkaynak tutarının işleme konu kıymetlerin cari piyasa değerine 
  bölümünü,

Başlangıç
Özkaynak Oranı : Kredili sermaye piyasası aracı alımı işleminin başladığı anda 
  uyulması gereken özkaynak oranını,
Özkaynak
Koruma Oranı : Kredili sermaye piyasası aracı alımı işleminin devamı süresince 
  uyulması gereken asgari özkaynak oranını,

Komisyon : Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili ve bunlarla bağlantılı olarak 
  ARACI KURUM'un işbu sözleşme çerçevesinde sağladığı 
  hizmetlere ait ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ adına ve 
  hesabına yapılacak diğer her türlü sermaye piyasası aracı 
  işlemleri nedeniyle yerli ve yabancı ARACI KURUM, Borsa, Takas, 
  Saklama Kuruluşu ve diğer yetkili kuruluşlar tarafından tahakkuk 
  ettirilen her türlü hizmet komisyonları, kurtaj, masraf ve 
  ücretlerin toplamını,
ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşmenin konusu, ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca, ARACI KURUM tarafından 
MÜŞTERİ nam ve hesabına sermaye piyasası aracı alımında kullanılmak üzere kredi tahsis 
edilmesi, bu kredinin kullanım şeklinin ve şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşmeye konu 
olabilecek sermaye piyasası araçları, Tebliğ’de belirlenen şartlar çerçevesinde, kredili 
işlemlere konu olan listelerde yer alan sermaye piyasası araçlarıdır. ARACI KURUM, 
gerekli gördüğü hallerde; sözkonusu listelerde yer almalarına rağmen bazı sermaye 
piyasası araçlarının, işleme konu kıymetlerden sayılmayacağı hususunda karar alma 
hakkına sahiptir.

4. MÜŞTERİ’NİN TANINMASI

ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin kimlik bilgileri ve imza örneklerini dikkate almak suretiyle 
işbu sözleşmeye ait kredili işlem hesabının işlediği müddetçe gerçekleştirilecek 
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işlemlerdeki kimlik ve imza örnekleri ile karşılaştırıp, gerekli denetlemeyi yapmak 
suretiyle “Müşteriyi tanıma kuralını” yerine getirecektir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ kimlik
bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. Ancak bu tetkikler sonucunda da anlaşılamayacak 
mahiyetteki imza benzerliklerinin sonuçlarından veya belge ve yetki belgelerinin ARACI 
KURUM’a atfı mümkün olmayan nedenlerle sahteliğinden ARACI KURUM sorumlu 
olmayacaktır.

5. KREDİ KULLANIM ESASLARI

a) ARACI KURUM sermaye piyasası aracı alımı gerçekleştirmek isteyen MÜŞTERİ’ye 
 sermaye piyasası aracı alım kredisi sağlamayı ve MÜŞTERİ hesabına sermaye piyasası 
 aracı alımını gerçekleştirmeyi kabul, MÜŞTERİ de bu sözleşme hükümlerine uymayı 
 kabul ve taahhüt eder. ARACI KURUM, MÜŞTERİ için işbu sözleşmenin 6. maddesinin (a) 
 bendinde belirtilen kredi limiti dahilinde bu sözleşme kapsamındaki kredileri kısmen 
 veya tamamen kullandırmaya, kredi kullandırma koşullarını düzenlemeye, değiştirmeye, 
 kredi limitini azaltmaya ve dilediği anda kesmeye yetkilidir.

b) MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a verdiği talimatı ve müteakip işlemleri bizzat izlemek ile 
 yükümlü olup, işlem sonucunun kendisine bildirilmediği veya geç bildirildiği iddiası ile 
 ARACI KURUM’dan hiçbir hak talebinde bulunamaz ve tahakkuk eden işlem nedeniyle 
 doğan faiz ve komisyona da itiraz edemez.

c) MÜŞTERİ, kendi nam ve hesabına kredili sermaye piyasası aracı alımını yapacak olan 
 ARACI KURUM’ca satın alınan sermaye piyasası araçlarının toplam bedeli üzerinden, 
 Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesinde 
 belirtilen oranda kurtaj ve buna bağlı olarak ödemesi gereken sair tüm vergi ve 
 masraflar ile ARACI KURUM tarafından belirlenecek takas ücretini ödemek ile 
 yükümlüdür. İşbu hizmet bedeli vesair ödemeler peşin yapılacaktır. Başlangıçta 
 belirlenen kurtaj oranı vesair tüm vergi ve masraflar günün koşullarına göre yetkili 
 merciiler ve dolayısı ile ARACI KURUM tarafından da her zaman değiştirilebilir. Bu 
 durumda MÜŞTERİ yeni düzenlemelere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

d) ARACI KURUM’un MÜŞTERİ nam ve hesabına kredi kullandırmak yolu ile satın aldığı 
 sermaye piyasası araçları, MKK’daki ve Takasbank’taki ARACI KURUM hesabında 
 saklanır ve MÜŞTERİ’nin yazılı izni olmaksızın bu kıymetler başka bir kişi ve/veya 
 kuruma satılamaz, teminat gösterilemez ve ödünç verilemez. MÜŞTERİ adına kredili 
 olarak satın alınan sermaye piyasası araçları MÜŞTERİ tarafından başka bir işlem için
 teminat olarak gösterilemez.

6. KREDİ LİMİTİ VE KREDİ FAİZİ

a) Kredi Limiti : ARACI KURUM bu sözleşme ile MÜŞTERİ lehine ....................................... TL
 (....................................... TL) tutarında sermaye piyasası aracı alım kredisi açmıştır.
 İşbu sözleşmenin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sadece kredi limitinin 
 artırılması ile ilgili bir değişiklik yapılması gereken hallerde; işbu sözleşmenin ekinde 
 bulunan (EK-2) Kredi Limiti Artırım Zeyilnamesi’nin doldurulması ve taraflarca 
 imzalanması gereklidir. Sözkonusu artırım nedeniyle, kredi limitinin artırılan kısmına
 tekabül eden her türlü fon, vergi, resim ve harç ödemeleri MÜŞTERİ tarafından 
 karşılanacaktır.

b) Krediye uygulanacak faiz, ARACI KURUM tarafından günlük olarak tahakkuk ettirilecek 

 olup, BİAŞ Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı oluşan en yüksek O/N 
 oranının üzerine %............... (Yüzde ....................) ilave edilmek suretiyle hesaplanması 
 esastır. Ancak MÜŞTERİ’nin kredisi ile ilgili olarak, ARACI KURUM
 Takasbank Borsa Para Piyasası’nda borçlanmak durumunda kalırsa; bu durumda kredi 
 faizi, bu piyasadaki en yüksek O/N oranının üzerine aynı ilave yapılmak suretiyle 
 hesaplanır. Olağanüstü piyasa koşullarında kredi faizi, cari piyasa faiz oranları ile ARACI 
 KURUM’un kendisinin borçlanma oranları dikkate alınarak, ARACI KURUM tarafından 
 günlük olarak serbestçe belirlenir ve en seri haberleşme cihazı ile MÜŞTERİ’ye bildirilir.
 ARACI KURUM bu oranları dilediği zaman değiştirebilir.

c) Faiz ve gider vergileri de ARACI KURUM tarafından tahakkuk ettirilerek MÜŞTERİ’den 
 tahsil edilir. Tahakkuk ettirilen faiz ve gider vergileri ile her türlü saklama ve hizmet 
 komisyonları, masraf ve bunların gider vergilerini MÜŞTERİ, kendisine herhangi bir 
 ihbar yapılmaksızın ARACI KURUM’a nakden ve def’aten ödeyeceğini beyan, kabul ve 
 taahhüt eder.

d) Kredi faizi ve buna ilişkin tüm vergiler; kredinin devamı boyunca her takvim ayının son 
 işgünü, kredinin kapatılması halinde ise kredinin kapatıldığı gün tahsil edilir. Bahsedilen 
 günlerde MÜŞTERİ’nin sözkonusu faiz ve vergi borçlarını kısmen veya tamamen ifa 
 etmemesi durumunda kalan borç tutarı muacceliyet kesbeder ve işbu sözleşmede yer 
 alan temerrüt hükümleri uygulanır.

e) ARACI KURUM'un muvafakatı olmadan MÜŞTERİ'nin işbu sözleşmeden doğan haklarını 
 başkalarına devir ve temlik yetkisi bulunmamaktadır.

7. KREDİ HESABININ İŞLEYİŞİ

a) ARACI KURUM, sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işleminde MÜŞTERİ adına 
 “kredi hesabı” açar ve bu kredi hesabını MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM’da bulunan diğer 
 hesaplarından ayrı olarak işler ve izler. MÜŞTERİ’nin Tebliğ kapsamındaki işlemlerinden 
 doğan ve yatırılması gereken özkaynak ve benzeri mali yükümlülükleri; ARACI KURUM 
 nezdinde bulunan diğer hesaplarındaki nakit ve/veya sermaye piyasası araçları
 teminat veya karşılık gösterilerek kapatılamaz. Şu kadar ki, özkaynak açığının 
 tamamlanmasını teminen MÜŞTERİ hesapları arasındaki borç ve alacağın mahsubuna 
 yönelik olarak hazırlanan ve bu sözleşmenin ekinde (EK-1) yer alan “OTOMATİK VİRMAN 
 TALİMATI”nın imzalanması suretiyle MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM’a yetki 
 verilmesi halinde hesaplar arasında virman yapılabilir.

b) Kredili olarak sermaye piyasası aracı almak isteyen MÜŞTERİ; Tebliğ’de belirtilen asgari 
 orandan düşük olmamak kaydıyla, Başlangıç Özkaynak Oranı’nın %......................
 (Yüzde ............................) olmasını sağlayacak tutarda, nakit ve/veya sermaye piyasası 
 aracını özkaynak olarak kredi hesabına yatırmak zorundadır. Günün şartlarına göre 
 başlangıçta yatırılması istenen asgari özkaynak tutarı ARACI KURUM tarafından 
 artırılabilir.

 Kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince, Tebliğ’de belirtilen asgari 
 orandan düşük olmaması kaydıyla, Özkaynak Koruma Oranı’nın %......................
 (Yüzde ............................) olması zorunludur. ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin mali yapısına 
 ve kredi ile satın alınan sermaye piyasası araçlarının risk düzeyine göre daha yüksek bir 
 özkaynak koruma oranı uygulayabilir.

 ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ’nin kredi hesabındaki özkaynak tutarı ve özkaynak 
 oranı Tebliğ’de belirtilen esaslar dahilinde her işgünü itibarı ile hesaplanır.

c) Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemi karşılığı olarak MÜŞTERİ’nin kredi 
 hesabına yatırılan özkaynak tutarı, işleme konu kıymetlerin cari değerindeki değişmeler 
 sonucunda gerekli özkaynak tutarının altına düştüğü takdirde, ARACI KURUM eksikliğin 
 tespit edildiği gün itibarıyla, özkaynak oranını başlangıç özkaynak oranına tamamlayacak 
 şekilde nakit ve/veya sermaye piyasası aracı yatırmak üzere müşteriye en seri iletişim 
 aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) ulaşarak özkaynak tamamlama
 bildiriminde bulunur ve teyit alır.

 Özkaynak tamamlama bildiriminin MÜŞTERİ’ye yapıldığı andan itibaren iki iş günü 
 içerisinde, özkaynak tutarının başlangıç teminatı oranını sağlayacak düzeye 
 tamamlanmaması halinde ARACI KURUM, ayrıca bir ihbarname göndermesine gerek 
 kalmaksızın, kredili olarak alınan ve/veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası 
 araçlarını satarak krediyi kapatma yetkisine sahiptir. Kendisine özkaynak tamamlama 
 bildirimi gönderilmiş MÜŞTERİ’nin hiçbir alım emri, bildirim gününden özkaynak 
 tamamlanıncaya kadar geçecek süre boyunca yerine getirilmez.

d) MÜŞTERİ, hesabındaki özkaynak tutarının, başlangıç özkaynak oranı üzerinden 
 hesaplanan özkaynak tutarının üzerine çıkması halinde, kredi hesabından özkaynak 
 fazlasını nakit olarak çekebileceği gibi, ARACI KURUM’ca uygun görülmesi halinde yeni 
 kredili sermaye piyasası aracı alım işlemlerinde de özkaynak olarak kullanabilir.

e) MÜŞTERİ’nin kredili olarak satın aldığı ve/veya özkaynak olarak yatırdığı sermaye 
 piyasası araçlarından doğan, faiz ve temettü gelirleri MÜŞTERİ’ye ait olup bu gelirler 
 MÜŞTERİ adına ARACI KURUM tarafından tahsil edilir.
 Hisse senetlerinden doğan oy hakkı MÜŞTERİ’ye aittir. Kredi karşılığı alınan ya da 
 özkaynak olarak yatırılan hisse senetlerinin, bedelsiz hisse senedi alma ve yeni pay alma 
 hakları MÜŞTERİ hesabına ARACI KURUM tarafından kullanılır.

f) Kurul’ca belirlenen limitin üzerinde kalan tutarlar dikkate alınarak, MÜŞTERİ’nin üç ay 
 içerisinde iki defadan daha fazla nakit ve sermaye piyasası aracı takas yükümlülüğünü 
 ve/veya özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde; ARACI 
 KURUM tarafından iki işgünü içerisinde Borsaya bildirim yapılacağını, MÜŞTERİ kabul ve 
 taahhüt eder. Borsaya bildirim yapılması halinde, işlem gününde emre konu nakit veya
 menkul kıymet tutarlarının MÜŞTERİ’nin hesabında bulunmaması veya emrin verildiği 
 anda peşinen tevdi edilmemesi durumunda; MÜŞTERİ’nin alım veya satım emirleri, 
 keyfiyetin Borsada ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle ARACI KURUM tarafından 
 kabul edilmez.

8. MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER

a) Aşağıda müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imzası bulunan Kefil, MÜŞTERİ’nin 
 Kredi Borcunun bu sözleşmenin 6. maddesinin (a) bendinde yazılı meblağa kadarlık 
 kısmını (Kefalet Meblağı) müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak ödemeyi beyan, 
 kabul ve taahhüt eder. Kefil, Kefalet Meblağı’ndan ayrı olarak, bu sözleşmede öngörülen 
 şekil ve oranda hesaplanacak nakdi ve temerrüt faizlerini, fon ve gider vergilerini, sair
 vergi, resim ve harçları, cezaları ve her türlü masraf ve komisyonları da ödemeyi beyan,
 kabul ve taahhüt eder.

b) Kefil, kefaletinden ötürü, MÜŞTERİ ve diğer kefillerin her türlü borçlarına, müteselsil 
 kefil, müşterek müteselsil borçlusu sıfatıyla kefil ve zamin olduğunu ve bu sıfatla bu 
 sözleşmedeki hükümlerin tamamının kendisi hakkında da aynen uygulanmasını kabul ile 
 söz konusu hükümlerde yer alan hususları aynen kabul ve taahhüt ettiğini,
 Borçlar Kanununun 490. maddesinde kefile tanınan haklardan feragat ettiğini, Kredi ve
 bu sözleşmeden doğan ARACI KURUM’un alacağı için işlemiş ve işleyecek faizlerin 
 tamamından sorumlu olduğunu, Borçlar Kanununun 493. ve 494. maddelerindeki 
 kefaletten kurtulma haklarından feragat ile bu maddelere dayanarak ARACI KURUM’a 
 karşı hiçbir istekte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

c) Kefil, MÜŞTERİ’nin ödemelerini tatil etmesi, borçlarını ödemekte acze düşmesi, iflasa 
 maruz kalması veya Kredinin kat’ı veya herhangi bir sebeple Kredi borcunun geri 
 ödeme sorumluluğunun doğduğu hallerde, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile 
 tarafına herhangi bir ihbarda bulunmaksızın borçlarının muaccel hale geleceğini, bu gibi 
 hallerde ARACI KURUM’dan borçlu aleyhinde takibata geçilmesini ve kefaletten 
 kurtulmayı talep etmeyeceğini ve bu haklarından şimdiden feragat ettiğini beyan, kabul 
 ve taahhüt eder.

9. KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ VE TEMERRÜT

a) ARACI KURUM tarafından yapılan özkaynak tamamlama bildirimine rağmen 
 MÜŞTERİ’nin süresi içerisinde özkaynağı tamamlamaması, işbu sözleşmesi ile 
 belirlenen kredi süresinin sona ermesi, MÜŞTERİ’nin işbu sözleşme hükümlerinden
 herhangi birisine uymaması veya kredili alım işlemi yapılan sermaye piyasası
 araçlarının ilgili listeden çıkarılması hallerinde kredi borcu muaccel hale gelir.
 Kredi hesabına konu kredili sermaye piyasası araçlarının ilgili listeden çıkarılması 
 halinde; MÜŞTERİ’nin talebi ve ARACI KURUM’un kabulü halinde listede yer alan bir 
 başka sermaye piyasası aracı ile değiştirilmesi halinde kredi hesabı devam eder.

b) ARACI KURUM yukarıda belirtilen nedenlerle kredi borcuna muacceliyet verdikten sonra 
 MÜŞTERİ’ye ve Kefillere yazılı ihbarda bulunarak borcun derhal ödenmesini ister. Borç 
 ödenmediği takdirde MÜŞTERİ ve Kefiller temerrüde düşmüş sayılır. MÜŞTERİ ve 
 Kefiller bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını beyan, kabul ve taahhüt 
 ederler.

c) MÜŞTERİ ve Kefiller borç bakiyesinin doğduğu tarihten ödeme tarihine kadar geçecek 
 süre için, işbu sözleşmede belirtilen kredi faizinin 2 (İki) katından az olmamak kaydıyla, 
 o tarihte ARACI KURUM tarafından uygulanmakta olan temerrüt faiz oranı üzerinden 
 hesaplanacak temerrüt faizini, vergi ve sair yasal yükümlülükleri ödemeyi beyan, kabul 
 ve taahhüt eder.

d) Muaccel hale gelen kredi karşılığında, özkaynak olarak yatırılan kıymetler nakde 
 dönüştürülmek suretiyle tasfiye edilebileceği gibi, aracı kurumun hesabına da 
 geçirilebilir. Bu durumda söz konusu kıymetler Tebliğde yer alan değerleme hükümleri 
 çerçevesinde değerlenir.

10. TEMİNAT HÜKÜMLERİ

a) Bu sözleşme uyarınca, kredili sermaye piyasası aracı işlemi ile ilgili MÜŞTERİ tarafından 
 özkaynak olarak başlangıçta ve daha sonra ARACI KURUM’a teslim edilen MÜŞTERİ’ye 
 ait sermaye piyasası araçları ve/veya nakit ile ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ

 hesabına satın alınan kredili sermaye piyasası araçlarının MÜŞTERİ’nin bu sözleşmeden 
 doğmuş veya doğacak borçlarının teminatı olarak ARACI KURUM lehine rehinli olduğunu 
 MÜŞTERİ beyan ve kabul eder.

b) MÜŞTERİ, işbu sözleşmeye ait kredili işlem hesabı ile ilgili işlemler nedeniyle ARACI 
 KURUM’ca yapılacak her türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak 
 borçlarının güvencesini oluşturmak üzere, ARACI KURUM nezdinde bulunan nakit ve
 menkul kıymetlerinin üzerinde, ARACI KURUM’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, 
 hapis hakkını doğuran alacakla bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı 
 bulunacağını, bunların ve alacaklarının ARACI KURUM’a Medeni Kanun’un 939. ve 
 devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş olduğunu, herhangi bir ihbarda 
 bulunulmaksızın ARACI KURUM’ca Borçlar Kanunu’nun 118. ve devamı maddelerindeki 
 esaslar uyarınca takas, 84-86. maddelerdeki koşullar uyarınca da mahsup edileceğini 
 veya ARACI KURUM’un özen borcu içinde ve MÜŞTERİ menfaatlerini gözeterek borsada
 veya haricen satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi, her türlü fon kesintisi, Banka ve
 Sigorta Muameleleri Vergisi ve diğer vergileri de ekleyerek, alacağına takas ve mahsup 
 etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
 altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
 kabzı konusunda ARACI KURUM’un yetkili olduğunu, ARACI KURUM’un bu yetkisinin 
 aynı zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız 
 beyan, kabul ve taahhüt eder.

11. ARACI KURUM’UN MÜŞTERİ’YE KULLANDIRMAK AMACI İLE KREDİ ALMASI

a) ARACI KURUM, Tebliğde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülecek sermaye piyasası 
 araçlarının kredili alımı işlemlerinde sermaye piyasası aracı teminatı karşılığında 
 MÜŞTERİ’ye kullandırmak üzere bankalar, Takasbank ve Kurul’un uygun gördüğü diğer 
 kurum ve kuruluşlar ile organize ödünç piyasalarından kredi alabilir. ARACI KURUM bu 
 kredi karşılığında, kredinin özkaynağı olarak kredi kuruluşu tarafından talep edilen
 miktardan daha fazla sermaye piyasası aracını teminat olarak veremez. Teminat olarak 
 verilen sermaye piyasası araçları, sadece MÜŞTERİ’ye kullandırılmak üzere alınan 
 krediye teminat teşkil eder.

b) ARACI KURUM’un kredi kullandığı kurum ve kuruluşlar ile piyasalar, kredi karşılığında 
 kendisine verilen sermaye piyasası araçlarını kredinin teminatı olarak alır ve bu 
 sermaye piyasası araçlarını başka bir kişi veya kuruma satamaz, teminat gösteremez ve 
 ödünç veremez. ARACI KURUM ile kredi alınan kuruluşlar arasında imzalanan  
 sözleşmelerin kredinin sona ermesi ve geri ödemeye ilişkin hükümleri saklıdır.

c) ARACI KURUM’un MÜŞTERİ hesabına kredi alması durumunda MÜŞTERİ; ARACI 
 KURUM’un vekil sıfatıyla hareket ettiğini, kredi alınması ve kredi ile ilgili sözleşmelerin 
 imzalanması nedeniyle doğacak tüm borç ve yükümlülüklerinin kendisine ait olacağını; 
 krediyi, kredi sözleşmesi ve bu sözleşme hükümlerine göre anapara, faiz, vergi, fon ve 
 diğer masraflar ile birlikte geri ödeyeceğini; ARACI KURUM tarafından vekil sıfatıyla 
 kredi kuruluşu ile imzalanacak kredi sözleşmesi hükümlerinin kendisi için tamamen 
 bağlayıcı olacağını; sözkonusu kredi nedeniyle ARACI KURUM’un kendisine atfı mümkün 
 olan haller dışında, uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanın kendisine ait olduğunu ve 
 bunları tazminle yükümlü olacağını, ARACI KURUM’un MÜŞTERİ’ye ait sermaye piyasası 
 araçlarını ilgili kredi kuruluşuna veya piyasa kurumlarına sözkonusu kredinin rehinli 
 teminatını teşkil etmek üzere teslim etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
 eder.

12. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

a) Sözleşmenin süresi :      Süresiz         ............. Ay/Yıl (..........................................................)

b) İşbu sözleşme, taraflardan birinin sözleşmeyi yazılı olarak feshetmesi halinde sona erer. 
 Yazılı fesih bildiriminin fesih tarihinden en az 15 (Onbeş) gün önce yapılmış olması 
 zorunludur. MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmenin hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde 
 ARACI KURUM’un sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı saklıdır.

c) MÜŞTERİ’nin ölümü veya tüzel kişiliğinin sona ermesi ve ARACI KURUM’un çeşitli  
 sebeplerle faaliyetini durdurması ya da faaliyetinin Kurul tarafından durdurulması 
 hallerinde işbu sözleşme kendiliğinden sona erer. Bunun yanı sıra MÜŞTERİ bu 
 sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; ARACI KURUM, 
 MÜŞTERİ adına açılan kredi hesabını kapatabilir, işlemi durdurabilir veya sözleşmeyi 
 fesih suretiyle hükümsüz kılabilir.

d) MÜŞTERİ’nin de işbu sözleşmenin uygulanmasından doğan haklı sebeplerle fesih 
 talebinde bulunabilmesi için ………… (….………) gün önceden bildirimde bulunması, bu 
 sözleşmeye bağlı olarak ARACI KURUM’un doğmuş ve doğacak her türlü alacağının 
 MÜŞTERİ’ce karşılanmış olması gerekmektedir.

e) Sözleşmenin ARACI KURUM tarafından feshi halinde, MÜŞTERİ’nin doğmuş ve doğacak 
 hakları ile hesap bakiyesi ARACI KURUM’un mahsup hakkı saklı kalmak kaydıyla 
 MÜŞTERİ’ye derhal ödenecektir.

f) Sözleşmenin sona ermesi halinde MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a olan tüm nakit ve/veya 
 sermaye piyasası aracı teslim borçlarını ......... (....................) gün içerisinde nakden ve 
 def’aten ödemek zorundadır.

13. SÖZLEŞMENİN TADİLİ

 ARACI KURUM işbu sözleşmede yer alan hükümleri kısmen veya tamamen değiştirme 
 hakkını haiz olup, değişiklikleri MÜŞTERİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda, 
 MÜŞTERİ’nin sözkonusu değişiklikleri kabul etmeyerek ….. (………..…..) gün içinde 
 sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır. MÜŞTERİ; Kurul, Borsa, Takasbank, MKK 
 veya diğer yetkili kurum düzenlemelerinden veya Kanun, Yönetmelik, Tüzük ve benzeri 
 yasal mevzuattan kaynaklanan değişikliklerden haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

14. ARACI KURUMUN DEFTER VE KAYITLARININ DELİL SAYILMASI

 MÜŞTERİ, bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde, ARACI KURUM’un defter 
 ve kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde, geçerli olacağını beyan ve kabul 
 eder. Borsadaki alım satım işlemlerinde, emirlerin sözlü olarak verildiği hallerde emrin 
 varlığı hususunda taraflar arasında doğacak uyuşmazlıklarda; ARACI KURUM’un 
 kayıtları; ancak faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar gibi her türlü 
 yazılı emir ve mutabakatlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı 
 delil başlangıcı ile teyid olunabildiği takdirde esas alınacaktır.

15. DİĞER HÜKÜMLER

a) ARACI KURUM Kredi Hesaplarına ilişkin ay içinde gerçekleşen işlemler konusunda, aylık 
 dönemler itibarıyla ilgili dönemi izleyen 7 (Yedi) gün içinde hesap ekstresi gönderir. 
 ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den aylık ekstrelerin iadeli taahhütlü posta gönderim 
 masrafını isteme hakkına haizdir.

b) Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adresleri kanuni ikametgah kabul edilecektir. 
 Taraflar, bu adreslere yapılacak tebligatın usulüne uygun ve geçerli olarak yapıldığını 
 kabul ederler. Taraflar, beyan ettikleri adresleri değiştirirlerse bu değişikliği yazılı 
 olarak 15 (Onbeş) gün içinde diğer tarafa bildirmeyi taahhüt ederler. Aksi takdirde, 
 sözleşmedeki adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

c) İşbu sözleşmeden ve/veya kredi kuruluşları ile akdedilen kredi sözleşmesinden ve/veya 
 piyasalardan yapılan borçlanmalardan ötürü doğmuş veya ileride doğabilecek her türlü 
 fon, damga vergisi, Banka ve Sigorta Muamele Vergisi, diğer vergi, resim ve harçlar ile 
 bunlara terettüp eden gecikme cezaları ve sair cezalar ve doğabilecek sair her türlü 
 masraflar MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.

d) İşbu sözleşme uyarınca ARACI KURUM’ca MÜŞTERİ hesabına yapılacak sermaye 
 piyasası aracı alım satım işlemleri, bilgilendirme, rehin, hapis, tasfiye ve diğer 
 hususlarda bu sözleşme hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla taraflar arasında 
 akdedilmiş bulunan ........./........../.................... tarih ve ............................. no.lu
 Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesi 
 hükümlerinin saklı olduğu hususu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.

e) Bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasından doğacak ihtilafların halinde 
 ................................................. Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu 
 taraflar kabul ve beyan ederler.

16. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Sözleşmenin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm 
bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan 
hallerde genel hükümler uygulanır. Bu sözleşme her iki taraf tarafından 
........./........../.................... tarihinde, 16 (Onaltı) madde ve 2 (İki) nüsha olarak düzenlenip 
imzalanmış ve yine aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme altında imzası bulunan
MÜŞTERİ sözleşmenin bir nüshasını teslim aldığını kabul ve taahhüt eder.

   ARACI KURUM     MÜŞTERİ

   HALK YATIRIM    Adı Soyadı :
    MENKUL DEĞERLER A.Ş.

                  İmza :

MÜŞTEREK BORÇLU ve MÜTESELSİL KEFİL(LER)

Adı Soyadı / Unvanı  :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks Numarası  :..........................................................................................
Adres    :..........................................................................................
    ...........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
İmza / Yetkili İmzalar :..........................................................................................

Damga Vergisi: (Rakam ile) ....................... TL ....................... Kr
(Yazı ile)............................................................. TL ............................................................ Kr



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KREDİ HESABI NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

Bir tarafta Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 20 Kat: 4 Şişli 34382 
İSTANBUL adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca 
“ARACI KURUM” diye anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı   :..........................................................................................
Adresi    :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No  :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” diye anılacaktır) arasında …...../…..../…….......... tarihinde 
aşağıdaki koşullarda sermaye piyasası araçlarının kredili alım satımına ilişkin işbu 
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı Çerçeve Sözleşmesi (Aşağıda kısaca 
“Sözleşme” diye anılacaktır) imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

İşbu sözleşmede yer alan;

Kanun : Sermaye Piyasası Kanunu’nu,

Kurul (SPK) : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : SPK’nın “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve 
  Ödünç Alma ve Verme İşlemleri” Hakkındaki ilgili tebliği ve bu 
  tebliğde değişiklik yapılmasına yönelik olarak çıkarılan ve 
  çıkarılacak olan tebliğleri ve düzenlemeleri, 

Borsa : Sermaye Piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve Kurulca 
  Tebliğ konusu işlemlerin yapılmasına izin verilen teşkilatlanmış 
  diğer piyasaları,

BİAŞ : Borsa İstanbul A.Ş.’yi

Takasbank : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,

MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu’nu,

O/N Oranı : Gecelik Borçlanma Oranı’nı,

İşleme Konu Kıymetler: Kullandırılan kredi karşılığında satın alınan sermaye piyasası 
  araçları ile müşterinin bu işlemler nedeni ile yatırdığı nakit ve 
  sermaye piyasası araçlarının toplamını,
Sermaye Piyasası
Araçları : Menkul Kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını,

Kredili Sermaye
Piyasası Aracı Alımı : Tebliğ’de yer alan esaslar çerçevesinde kredi kullanılması 
  suretiyle müşteri tarafından sermaye piyasası aracı alınmasını,

Özkaynak
(Özkaynak Tutarı) : İşleme konu kıymetlerin Tebliğ’de belirtilen esaslara göre 
  belirlenen cari değerleri ile bu kıymetlere ödenen kâr payı, faiz ve 
  benzeri gelirler toplamından verilen kredi tutarının ve günlük 
  olarak tahakkuk etmiş faizlerinin düşülmesi sonucu bulunan 
  tutarı,

Özkaynak Oranı : Özkaynak tutarının işleme konu kıymetlerin cari piyasa değerine 
  bölümünü,

Başlangıç
Özkaynak Oranı : Kredili sermaye piyasası aracı alımı işleminin başladığı anda 
  uyulması gereken özkaynak oranını,
Özkaynak
Koruma Oranı : Kredili sermaye piyasası aracı alımı işleminin devamı süresince 
  uyulması gereken asgari özkaynak oranını,

Komisyon : Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili ve bunlarla bağlantılı olarak 
  ARACI KURUM'un işbu sözleşme çerçevesinde sağladığı 
  hizmetlere ait ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ adına ve 
  hesabına yapılacak diğer her türlü sermaye piyasası aracı 
  işlemleri nedeniyle yerli ve yabancı ARACI KURUM, Borsa, Takas, 
  Saklama Kuruluşu ve diğer yetkili kuruluşlar tarafından tahakkuk 
  ettirilen her türlü hizmet komisyonları, kurtaj, masraf ve 
  ücretlerin toplamını,
ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşmenin konusu, ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca, ARACI KURUM tarafından 
MÜŞTERİ nam ve hesabına sermaye piyasası aracı alımında kullanılmak üzere kredi tahsis 
edilmesi, bu kredinin kullanım şeklinin ve şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşmeye konu 
olabilecek sermaye piyasası araçları, Tebliğ’de belirlenen şartlar çerçevesinde, kredili 
işlemlere konu olan listelerde yer alan sermaye piyasası araçlarıdır. ARACI KURUM, 
gerekli gördüğü hallerde; sözkonusu listelerde yer almalarına rağmen bazı sermaye 
piyasası araçlarının, işleme konu kıymetlerden sayılmayacağı hususunda karar alma 
hakkına sahiptir.

4. MÜŞTERİ’NİN TANINMASI

ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin kimlik bilgileri ve imza örneklerini dikkate almak suretiyle 
işbu sözleşmeye ait kredili işlem hesabının işlediği müddetçe gerçekleştirilecek 
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işlemlerdeki kimlik ve imza örnekleri ile karşılaştırıp, gerekli denetlemeyi yapmak 
suretiyle “Müşteriyi tanıma kuralını” yerine getirecektir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ kimlik
bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. Ancak bu tetkikler sonucunda da anlaşılamayacak 
mahiyetteki imza benzerliklerinin sonuçlarından veya belge ve yetki belgelerinin ARACI 
KURUM’a atfı mümkün olmayan nedenlerle sahteliğinden ARACI KURUM sorumlu 
olmayacaktır.

5. KREDİ KULLANIM ESASLARI

a) ARACI KURUM sermaye piyasası aracı alımı gerçekleştirmek isteyen MÜŞTERİ’ye 
 sermaye piyasası aracı alım kredisi sağlamayı ve MÜŞTERİ hesabına sermaye piyasası 
 aracı alımını gerçekleştirmeyi kabul, MÜŞTERİ de bu sözleşme hükümlerine uymayı 
 kabul ve taahhüt eder. ARACI KURUM, MÜŞTERİ için işbu sözleşmenin 6. maddesinin (a) 
 bendinde belirtilen kredi limiti dahilinde bu sözleşme kapsamındaki kredileri kısmen 
 veya tamamen kullandırmaya, kredi kullandırma koşullarını düzenlemeye, değiştirmeye, 
 kredi limitini azaltmaya ve dilediği anda kesmeye yetkilidir.

b) MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a verdiği talimatı ve müteakip işlemleri bizzat izlemek ile 
 yükümlü olup, işlem sonucunun kendisine bildirilmediği veya geç bildirildiği iddiası ile 
 ARACI KURUM’dan hiçbir hak talebinde bulunamaz ve tahakkuk eden işlem nedeniyle 
 doğan faiz ve komisyona da itiraz edemez.

c) MÜŞTERİ, kendi nam ve hesabına kredili sermaye piyasası aracı alımını yapacak olan 
 ARACI KURUM’ca satın alınan sermaye piyasası araçlarının toplam bedeli üzerinden, 
 Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesinde 
 belirtilen oranda kurtaj ve buna bağlı olarak ödemesi gereken sair tüm vergi ve 
 masraflar ile ARACI KURUM tarafından belirlenecek takas ücretini ödemek ile 
 yükümlüdür. İşbu hizmet bedeli vesair ödemeler peşin yapılacaktır. Başlangıçta 
 belirlenen kurtaj oranı vesair tüm vergi ve masraflar günün koşullarına göre yetkili 
 merciiler ve dolayısı ile ARACI KURUM tarafından da her zaman değiştirilebilir. Bu 
 durumda MÜŞTERİ yeni düzenlemelere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

d) ARACI KURUM’un MÜŞTERİ nam ve hesabına kredi kullandırmak yolu ile satın aldığı 
 sermaye piyasası araçları, MKK’daki ve Takasbank’taki ARACI KURUM hesabında 
 saklanır ve MÜŞTERİ’nin yazılı izni olmaksızın bu kıymetler başka bir kişi ve/veya 
 kuruma satılamaz, teminat gösterilemez ve ödünç verilemez. MÜŞTERİ adına kredili 
 olarak satın alınan sermaye piyasası araçları MÜŞTERİ tarafından başka bir işlem için
 teminat olarak gösterilemez.

6. KREDİ LİMİTİ VE KREDİ FAİZİ

a) Kredi Limiti : ARACI KURUM bu sözleşme ile MÜŞTERİ lehine ....................................... TL
 (....................................... TL) tutarında sermaye piyasası aracı alım kredisi açmıştır.
 İşbu sözleşmenin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sadece kredi limitinin 
 artırılması ile ilgili bir değişiklik yapılması gereken hallerde; işbu sözleşmenin ekinde 
 bulunan (EK-2) Kredi Limiti Artırım Zeyilnamesi’nin doldurulması ve taraflarca 
 imzalanması gereklidir. Sözkonusu artırım nedeniyle, kredi limitinin artırılan kısmına
 tekabül eden her türlü fon, vergi, resim ve harç ödemeleri MÜŞTERİ tarafından 
 karşılanacaktır.

b) Krediye uygulanacak faiz, ARACI KURUM tarafından günlük olarak tahakkuk ettirilecek 

 olup, BİAŞ Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı oluşan en yüksek O/N 
 oranının üzerine %............... (Yüzde ....................) ilave edilmek suretiyle hesaplanması 
 esastır. Ancak MÜŞTERİ’nin kredisi ile ilgili olarak, ARACI KURUM
 Takasbank Borsa Para Piyasası’nda borçlanmak durumunda kalırsa; bu durumda kredi 
 faizi, bu piyasadaki en yüksek O/N oranının üzerine aynı ilave yapılmak suretiyle 
 hesaplanır. Olağanüstü piyasa koşullarında kredi faizi, cari piyasa faiz oranları ile ARACI 
 KURUM’un kendisinin borçlanma oranları dikkate alınarak, ARACI KURUM tarafından 
 günlük olarak serbestçe belirlenir ve en seri haberleşme cihazı ile MÜŞTERİ’ye bildirilir.
 ARACI KURUM bu oranları dilediği zaman değiştirebilir.

c) Faiz ve gider vergileri de ARACI KURUM tarafından tahakkuk ettirilerek MÜŞTERİ’den 
 tahsil edilir. Tahakkuk ettirilen faiz ve gider vergileri ile her türlü saklama ve hizmet 
 komisyonları, masraf ve bunların gider vergilerini MÜŞTERİ, kendisine herhangi bir 
 ihbar yapılmaksızın ARACI KURUM’a nakden ve def’aten ödeyeceğini beyan, kabul ve 
 taahhüt eder.

d) Kredi faizi ve buna ilişkin tüm vergiler; kredinin devamı boyunca her takvim ayının son 
 işgünü, kredinin kapatılması halinde ise kredinin kapatıldığı gün tahsil edilir. Bahsedilen 
 günlerde MÜŞTERİ’nin sözkonusu faiz ve vergi borçlarını kısmen veya tamamen ifa 
 etmemesi durumunda kalan borç tutarı muacceliyet kesbeder ve işbu sözleşmede yer 
 alan temerrüt hükümleri uygulanır.

e) ARACI KURUM'un muvafakatı olmadan MÜŞTERİ'nin işbu sözleşmeden doğan haklarını 
 başkalarına devir ve temlik yetkisi bulunmamaktadır.

7. KREDİ HESABININ İŞLEYİŞİ

a) ARACI KURUM, sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işleminde MÜŞTERİ adına 
 “kredi hesabı” açar ve bu kredi hesabını MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM’da bulunan diğer 
 hesaplarından ayrı olarak işler ve izler. MÜŞTERİ’nin Tebliğ kapsamındaki işlemlerinden 
 doğan ve yatırılması gereken özkaynak ve benzeri mali yükümlülükleri; ARACI KURUM 
 nezdinde bulunan diğer hesaplarındaki nakit ve/veya sermaye piyasası araçları
 teminat veya karşılık gösterilerek kapatılamaz. Şu kadar ki, özkaynak açığının 
 tamamlanmasını teminen MÜŞTERİ hesapları arasındaki borç ve alacağın mahsubuna 
 yönelik olarak hazırlanan ve bu sözleşmenin ekinde (EK-1) yer alan “OTOMATİK VİRMAN 
 TALİMATI”nın imzalanması suretiyle MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM’a yetki 
 verilmesi halinde hesaplar arasında virman yapılabilir.

b) Kredili olarak sermaye piyasası aracı almak isteyen MÜŞTERİ; Tebliğ’de belirtilen asgari 
 orandan düşük olmamak kaydıyla, Başlangıç Özkaynak Oranı’nın %......................
 (Yüzde ............................) olmasını sağlayacak tutarda, nakit ve/veya sermaye piyasası 
 aracını özkaynak olarak kredi hesabına yatırmak zorundadır. Günün şartlarına göre 
 başlangıçta yatırılması istenen asgari özkaynak tutarı ARACI KURUM tarafından 
 artırılabilir.

 Kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince, Tebliğ’de belirtilen asgari 
 orandan düşük olmaması kaydıyla, Özkaynak Koruma Oranı’nın %......................
 (Yüzde ............................) olması zorunludur. ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin mali yapısına 
 ve kredi ile satın alınan sermaye piyasası araçlarının risk düzeyine göre daha yüksek bir 
 özkaynak koruma oranı uygulayabilir.

 ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ’nin kredi hesabındaki özkaynak tutarı ve özkaynak 
 oranı Tebliğ’de belirtilen esaslar dahilinde her işgünü itibarı ile hesaplanır.

c) Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemi karşılığı olarak MÜŞTERİ’nin kredi 
 hesabına yatırılan özkaynak tutarı, işleme konu kıymetlerin cari değerindeki değişmeler 
 sonucunda gerekli özkaynak tutarının altına düştüğü takdirde, ARACI KURUM eksikliğin 
 tespit edildiği gün itibarıyla, özkaynak oranını başlangıç özkaynak oranına tamamlayacak 
 şekilde nakit ve/veya sermaye piyasası aracı yatırmak üzere müşteriye en seri iletişim 
 aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) ulaşarak özkaynak tamamlama
 bildiriminde bulunur ve teyit alır.

 Özkaynak tamamlama bildiriminin MÜŞTERİ’ye yapıldığı andan itibaren iki iş günü 
 içerisinde, özkaynak tutarının başlangıç teminatı oranını sağlayacak düzeye 
 tamamlanmaması halinde ARACI KURUM, ayrıca bir ihbarname göndermesine gerek 
 kalmaksızın, kredili olarak alınan ve/veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası 
 araçlarını satarak krediyi kapatma yetkisine sahiptir. Kendisine özkaynak tamamlama 
 bildirimi gönderilmiş MÜŞTERİ’nin hiçbir alım emri, bildirim gününden özkaynak 
 tamamlanıncaya kadar geçecek süre boyunca yerine getirilmez.

d) MÜŞTERİ, hesabındaki özkaynak tutarının, başlangıç özkaynak oranı üzerinden 
 hesaplanan özkaynak tutarının üzerine çıkması halinde, kredi hesabından özkaynak 
 fazlasını nakit olarak çekebileceği gibi, ARACI KURUM’ca uygun görülmesi halinde yeni 
 kredili sermaye piyasası aracı alım işlemlerinde de özkaynak olarak kullanabilir.

e) MÜŞTERİ’nin kredili olarak satın aldığı ve/veya özkaynak olarak yatırdığı sermaye 
 piyasası araçlarından doğan, faiz ve temettü gelirleri MÜŞTERİ’ye ait olup bu gelirler 
 MÜŞTERİ adına ARACI KURUM tarafından tahsil edilir.
 Hisse senetlerinden doğan oy hakkı MÜŞTERİ’ye aittir. Kredi karşılığı alınan ya da 
 özkaynak olarak yatırılan hisse senetlerinin, bedelsiz hisse senedi alma ve yeni pay alma 
 hakları MÜŞTERİ hesabına ARACI KURUM tarafından kullanılır.

f) Kurul’ca belirlenen limitin üzerinde kalan tutarlar dikkate alınarak, MÜŞTERİ’nin üç ay 
 içerisinde iki defadan daha fazla nakit ve sermaye piyasası aracı takas yükümlülüğünü 
 ve/veya özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde; ARACI 
 KURUM tarafından iki işgünü içerisinde Borsaya bildirim yapılacağını, MÜŞTERİ kabul ve 
 taahhüt eder. Borsaya bildirim yapılması halinde, işlem gününde emre konu nakit veya
 menkul kıymet tutarlarının MÜŞTERİ’nin hesabında bulunmaması veya emrin verildiği 
 anda peşinen tevdi edilmemesi durumunda; MÜŞTERİ’nin alım veya satım emirleri, 
 keyfiyetin Borsada ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle ARACI KURUM tarafından 
 kabul edilmez.

8. MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER

a) Aşağıda müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imzası bulunan Kefil, MÜŞTERİ’nin 
 Kredi Borcunun bu sözleşmenin 6. maddesinin (a) bendinde yazılı meblağa kadarlık 
 kısmını (Kefalet Meblağı) müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak ödemeyi beyan, 
 kabul ve taahhüt eder. Kefil, Kefalet Meblağı’ndan ayrı olarak, bu sözleşmede öngörülen 
 şekil ve oranda hesaplanacak nakdi ve temerrüt faizlerini, fon ve gider vergilerini, sair
 vergi, resim ve harçları, cezaları ve her türlü masraf ve komisyonları da ödemeyi beyan,
 kabul ve taahhüt eder.

b) Kefil, kefaletinden ötürü, MÜŞTERİ ve diğer kefillerin her türlü borçlarına, müteselsil 
 kefil, müşterek müteselsil borçlusu sıfatıyla kefil ve zamin olduğunu ve bu sıfatla bu 
 sözleşmedeki hükümlerin tamamının kendisi hakkında da aynen uygulanmasını kabul ile 
 söz konusu hükümlerde yer alan hususları aynen kabul ve taahhüt ettiğini,
 Borçlar Kanununun 490. maddesinde kefile tanınan haklardan feragat ettiğini, Kredi ve
 bu sözleşmeden doğan ARACI KURUM’un alacağı için işlemiş ve işleyecek faizlerin 
 tamamından sorumlu olduğunu, Borçlar Kanununun 493. ve 494. maddelerindeki 
 kefaletten kurtulma haklarından feragat ile bu maddelere dayanarak ARACI KURUM’a 
 karşı hiçbir istekte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

c) Kefil, MÜŞTERİ’nin ödemelerini tatil etmesi, borçlarını ödemekte acze düşmesi, iflasa 
 maruz kalması veya Kredinin kat’ı veya herhangi bir sebeple Kredi borcunun geri 
 ödeme sorumluluğunun doğduğu hallerde, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile 
 tarafına herhangi bir ihbarda bulunmaksızın borçlarının muaccel hale geleceğini, bu gibi 
 hallerde ARACI KURUM’dan borçlu aleyhinde takibata geçilmesini ve kefaletten 
 kurtulmayı talep etmeyeceğini ve bu haklarından şimdiden feragat ettiğini beyan, kabul 
 ve taahhüt eder.

9. KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ VE TEMERRÜT

a) ARACI KURUM tarafından yapılan özkaynak tamamlama bildirimine rağmen 
 MÜŞTERİ’nin süresi içerisinde özkaynağı tamamlamaması, işbu sözleşmesi ile 
 belirlenen kredi süresinin sona ermesi, MÜŞTERİ’nin işbu sözleşme hükümlerinden
 herhangi birisine uymaması veya kredili alım işlemi yapılan sermaye piyasası
 araçlarının ilgili listeden çıkarılması hallerinde kredi borcu muaccel hale gelir.
 Kredi hesabına konu kredili sermaye piyasası araçlarının ilgili listeden çıkarılması 
 halinde; MÜŞTERİ’nin talebi ve ARACI KURUM’un kabulü halinde listede yer alan bir 
 başka sermaye piyasası aracı ile değiştirilmesi halinde kredi hesabı devam eder.

b) ARACI KURUM yukarıda belirtilen nedenlerle kredi borcuna muacceliyet verdikten sonra 
 MÜŞTERİ’ye ve Kefillere yazılı ihbarda bulunarak borcun derhal ödenmesini ister. Borç 
 ödenmediği takdirde MÜŞTERİ ve Kefiller temerrüde düşmüş sayılır. MÜŞTERİ ve 
 Kefiller bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını beyan, kabul ve taahhüt 
 ederler.

c) MÜŞTERİ ve Kefiller borç bakiyesinin doğduğu tarihten ödeme tarihine kadar geçecek 
 süre için, işbu sözleşmede belirtilen kredi faizinin 2 (İki) katından az olmamak kaydıyla, 
 o tarihte ARACI KURUM tarafından uygulanmakta olan temerrüt faiz oranı üzerinden 
 hesaplanacak temerrüt faizini, vergi ve sair yasal yükümlülükleri ödemeyi beyan, kabul 
 ve taahhüt eder.

d) Muaccel hale gelen kredi karşılığında, özkaynak olarak yatırılan kıymetler nakde 
 dönüştürülmek suretiyle tasfiye edilebileceği gibi, aracı kurumun hesabına da 
 geçirilebilir. Bu durumda söz konusu kıymetler Tebliğde yer alan değerleme hükümleri 
 çerçevesinde değerlenir.

10. TEMİNAT HÜKÜMLERİ

a) Bu sözleşme uyarınca, kredili sermaye piyasası aracı işlemi ile ilgili MÜŞTERİ tarafından 
 özkaynak olarak başlangıçta ve daha sonra ARACI KURUM’a teslim edilen MÜŞTERİ’ye 
 ait sermaye piyasası araçları ve/veya nakit ile ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ

 hesabına satın alınan kredili sermaye piyasası araçlarının MÜŞTERİ’nin bu sözleşmeden 
 doğmuş veya doğacak borçlarının teminatı olarak ARACI KURUM lehine rehinli olduğunu 
 MÜŞTERİ beyan ve kabul eder.

b) MÜŞTERİ, işbu sözleşmeye ait kredili işlem hesabı ile ilgili işlemler nedeniyle ARACI 
 KURUM’ca yapılacak her türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak 
 borçlarının güvencesini oluşturmak üzere, ARACI KURUM nezdinde bulunan nakit ve
 menkul kıymetlerinin üzerinde, ARACI KURUM’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, 
 hapis hakkını doğuran alacakla bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı 
 bulunacağını, bunların ve alacaklarının ARACI KURUM’a Medeni Kanun’un 939. ve 
 devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş olduğunu, herhangi bir ihbarda 
 bulunulmaksızın ARACI KURUM’ca Borçlar Kanunu’nun 118. ve devamı maddelerindeki 
 esaslar uyarınca takas, 84-86. maddelerdeki koşullar uyarınca da mahsup edileceğini 
 veya ARACI KURUM’un özen borcu içinde ve MÜŞTERİ menfaatlerini gözeterek borsada
 veya haricen satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi, her türlü fon kesintisi, Banka ve
 Sigorta Muameleleri Vergisi ve diğer vergileri de ekleyerek, alacağına takas ve mahsup 
 etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
 altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
 kabzı konusunda ARACI KURUM’un yetkili olduğunu, ARACI KURUM’un bu yetkisinin 
 aynı zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız 
 beyan, kabul ve taahhüt eder.

11. ARACI KURUM’UN MÜŞTERİ’YE KULLANDIRMAK AMACI İLE KREDİ ALMASI

a) ARACI KURUM, Tebliğde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülecek sermaye piyasası 
 araçlarının kredili alımı işlemlerinde sermaye piyasası aracı teminatı karşılığında 
 MÜŞTERİ’ye kullandırmak üzere bankalar, Takasbank ve Kurul’un uygun gördüğü diğer 
 kurum ve kuruluşlar ile organize ödünç piyasalarından kredi alabilir. ARACI KURUM bu 
 kredi karşılığında, kredinin özkaynağı olarak kredi kuruluşu tarafından talep edilen
 miktardan daha fazla sermaye piyasası aracını teminat olarak veremez. Teminat olarak 
 verilen sermaye piyasası araçları, sadece MÜŞTERİ’ye kullandırılmak üzere alınan 
 krediye teminat teşkil eder.

b) ARACI KURUM’un kredi kullandığı kurum ve kuruluşlar ile piyasalar, kredi karşılığında 
 kendisine verilen sermaye piyasası araçlarını kredinin teminatı olarak alır ve bu 
 sermaye piyasası araçlarını başka bir kişi veya kuruma satamaz, teminat gösteremez ve 
 ödünç veremez. ARACI KURUM ile kredi alınan kuruluşlar arasında imzalanan  
 sözleşmelerin kredinin sona ermesi ve geri ödemeye ilişkin hükümleri saklıdır.

c) ARACI KURUM’un MÜŞTERİ hesabına kredi alması durumunda MÜŞTERİ; ARACI 
 KURUM’un vekil sıfatıyla hareket ettiğini, kredi alınması ve kredi ile ilgili sözleşmelerin 
 imzalanması nedeniyle doğacak tüm borç ve yükümlülüklerinin kendisine ait olacağını; 
 krediyi, kredi sözleşmesi ve bu sözleşme hükümlerine göre anapara, faiz, vergi, fon ve 
 diğer masraflar ile birlikte geri ödeyeceğini; ARACI KURUM tarafından vekil sıfatıyla 
 kredi kuruluşu ile imzalanacak kredi sözleşmesi hükümlerinin kendisi için tamamen 
 bağlayıcı olacağını; sözkonusu kredi nedeniyle ARACI KURUM’un kendisine atfı mümkün 
 olan haller dışında, uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanın kendisine ait olduğunu ve 
 bunları tazminle yükümlü olacağını, ARACI KURUM’un MÜŞTERİ’ye ait sermaye piyasası 
 araçlarını ilgili kredi kuruluşuna veya piyasa kurumlarına sözkonusu kredinin rehinli 
 teminatını teşkil etmek üzere teslim etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
 eder.

12. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

a) Sözleşmenin süresi :      Süresiz         ............. Ay/Yıl (..........................................................)

b) İşbu sözleşme, taraflardan birinin sözleşmeyi yazılı olarak feshetmesi halinde sona erer. 
 Yazılı fesih bildiriminin fesih tarihinden en az 15 (Onbeş) gün önce yapılmış olması 
 zorunludur. MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmenin hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde 
 ARACI KURUM’un sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı saklıdır.

c) MÜŞTERİ’nin ölümü veya tüzel kişiliğinin sona ermesi ve ARACI KURUM’un çeşitli  
 sebeplerle faaliyetini durdurması ya da faaliyetinin Kurul tarafından durdurulması 
 hallerinde işbu sözleşme kendiliğinden sona erer. Bunun yanı sıra MÜŞTERİ bu 
 sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; ARACI KURUM, 
 MÜŞTERİ adına açılan kredi hesabını kapatabilir, işlemi durdurabilir veya sözleşmeyi 
 fesih suretiyle hükümsüz kılabilir.

d) MÜŞTERİ’nin de işbu sözleşmenin uygulanmasından doğan haklı sebeplerle fesih 
 talebinde bulunabilmesi için ………… (….………) gün önceden bildirimde bulunması, bu 
 sözleşmeye bağlı olarak ARACI KURUM’un doğmuş ve doğacak her türlü alacağının 
 MÜŞTERİ’ce karşılanmış olması gerekmektedir.

e) Sözleşmenin ARACI KURUM tarafından feshi halinde, MÜŞTERİ’nin doğmuş ve doğacak 
 hakları ile hesap bakiyesi ARACI KURUM’un mahsup hakkı saklı kalmak kaydıyla 
 MÜŞTERİ’ye derhal ödenecektir.

f) Sözleşmenin sona ermesi halinde MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a olan tüm nakit ve/veya 
 sermaye piyasası aracı teslim borçlarını ......... (....................) gün içerisinde nakden ve 
 def’aten ödemek zorundadır.

13. SÖZLEŞMENİN TADİLİ

 ARACI KURUM işbu sözleşmede yer alan hükümleri kısmen veya tamamen değiştirme 
 hakkını haiz olup, değişiklikleri MÜŞTERİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda, 
 MÜŞTERİ’nin sözkonusu değişiklikleri kabul etmeyerek ….. (………..…..) gün içinde 
 sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır. MÜŞTERİ; Kurul, Borsa, Takasbank, MKK 
 veya diğer yetkili kurum düzenlemelerinden veya Kanun, Yönetmelik, Tüzük ve benzeri 
 yasal mevzuattan kaynaklanan değişikliklerden haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

14. ARACI KURUMUN DEFTER VE KAYITLARININ DELİL SAYILMASI

 MÜŞTERİ, bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde, ARACI KURUM’un defter 
 ve kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde, geçerli olacağını beyan ve kabul 
 eder. Borsadaki alım satım işlemlerinde, emirlerin sözlü olarak verildiği hallerde emrin 
 varlığı hususunda taraflar arasında doğacak uyuşmazlıklarda; ARACI KURUM’un 
 kayıtları; ancak faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar gibi her türlü 
 yazılı emir ve mutabakatlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı 
 delil başlangıcı ile teyid olunabildiği takdirde esas alınacaktır.

15. DİĞER HÜKÜMLER

a) ARACI KURUM Kredi Hesaplarına ilişkin ay içinde gerçekleşen işlemler konusunda, aylık 
 dönemler itibarıyla ilgili dönemi izleyen 7 (Yedi) gün içinde hesap ekstresi gönderir. 
 ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den aylık ekstrelerin iadeli taahhütlü posta gönderim 
 masrafını isteme hakkına haizdir.

b) Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adresleri kanuni ikametgah kabul edilecektir. 
 Taraflar, bu adreslere yapılacak tebligatın usulüne uygun ve geçerli olarak yapıldığını 
 kabul ederler. Taraflar, beyan ettikleri adresleri değiştirirlerse bu değişikliği yazılı 
 olarak 15 (Onbeş) gün içinde diğer tarafa bildirmeyi taahhüt ederler. Aksi takdirde, 
 sözleşmedeki adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

c) İşbu sözleşmeden ve/veya kredi kuruluşları ile akdedilen kredi sözleşmesinden ve/veya 
 piyasalardan yapılan borçlanmalardan ötürü doğmuş veya ileride doğabilecek her türlü 
 fon, damga vergisi, Banka ve Sigorta Muamele Vergisi, diğer vergi, resim ve harçlar ile 
 bunlara terettüp eden gecikme cezaları ve sair cezalar ve doğabilecek sair her türlü 
 masraflar MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.

d) İşbu sözleşme uyarınca ARACI KURUM’ca MÜŞTERİ hesabına yapılacak sermaye 
 piyasası aracı alım satım işlemleri, bilgilendirme, rehin, hapis, tasfiye ve diğer 
 hususlarda bu sözleşme hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla taraflar arasında 
 akdedilmiş bulunan ........./........../.................... tarih ve ............................. no.lu
 Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesi 
 hükümlerinin saklı olduğu hususu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.

e) Bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasından doğacak ihtilafların halinde 
 ................................................. Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu 
 taraflar kabul ve beyan ederler.

16. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Sözleşmenin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm 
bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan 
hallerde genel hükümler uygulanır. Bu sözleşme her iki taraf tarafından 
........./........../.................... tarihinde, 16 (Onaltı) madde ve 2 (İki) nüsha olarak düzenlenip 
imzalanmış ve yine aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme altında imzası bulunan
MÜŞTERİ sözleşmenin bir nüshasını teslim aldığını kabul ve taahhüt eder.

   ARACI KURUM     MÜŞTERİ

   HALK YATIRIM    Adı Soyadı :
    MENKUL DEĞERLER A.Ş.

                  İmza :

MÜŞTEREK BORÇLU ve MÜTESELSİL KEFİL(LER)

Adı Soyadı / Unvanı  :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks Numarası  :..........................................................................................
Adres    :..........................................................................................
    ...........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
İmza / Yetkili İmzalar :..........................................................................................

Damga Vergisi: (Rakam ile) ....................... TL ....................... Kr
(Yazı ile)............................................................. TL ............................................................ Kr

.........../.........../....................

OTOMATİK VİRMAN TALİMATI

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş. nezdindeki ............................ no.lu Yatırım 
Hesabımdan,  işbu sözleşme gereği  yine  HALK  YATIRIM  MENKUL  DEĞERLER   A.Ş.  
nezdinde  açılacak  olan  Kredi  Hesabıma;  aynı  Kredi Hesabımdan,  sözkonusu  Yatırım 
Hesabıma  her türlü nakit ve nakit dışı varlıklarımı  virman  yapma  konusunda  HALK 
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’yi yetkili kıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

         MÜŞTERİ

        Adı Soyadı :
 
                  İmza :

MÜŞTEREK BORÇLU ve MÜTESELSİL KEFİL(LER)

Adı Soyadı / Unvanı  :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks Numarası  :..........................................................................................
Adres    :..........................................................................................
    ...........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
İmza / Yetkili İmzalar :..........................................................................................
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.........../.........../....................

KREDİ LİMİTİ ARTIRIM ZEYİLNAMESİ

........./........./............... tarih ve ................... no.lu Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili 
Alımı Çerçeve Sözleşmesi uyarınca, HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 
aşağıda adı, soyadı ve imzası bulunan MÜŞTERİ’ye sağlanan ..................................... TL’lik 
(................................................... TL’lik) kredi limiti; bu ek anlaşma ile, sözkonusu 
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı Çerçeve Sözleşmesi’nin diğer hüküm ve 
şartları aynen yürürlükte kalmak üzere, bu zeyilname tarihinden itibaren 
.............................................. TL (.................................................... TL)
artırılarak toplam ................................................. TL’ye 
(............................................................ TL’ye) yükseltilmiştir.

Şube:
Müşteri Hesap No :

   ARACI KURUM     MÜŞTERİ

   HALK YATIRIM    Adı Soyadı :
    MENKUL DEĞERLER A.Ş.
                  İmza :

MÜŞTEREK BORÇLU ve MÜTESELSİL KEFİL(LER)

Adı Soyadı / Unvanı  :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks Numarası  :..........................................................................................
Adres    :..........................................................................................
    ...........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
İmza / Yetkili İmzalar :..........................................................................................

Damga Vergisi: (Rakam ile) ....................... TL ....................... Kr
(Yazı ile)............................................................. TL ............................................................ Kr
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