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SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                         
AÇIĞA SATIŞ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 

1-TARAFLAR 
Bir taraftan; SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (bundan böyle kısaca 'ARACI KURUM' olarak anılacaktır) ile diğer 
taraftan; ................................................................ (bundan böyle kısaca 'MÜŞTERİ' olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen 
şartlarda 
tam bir anlaşmaya varmış ve karşı ıklı olarak, açığa satış işlemleri hakkında işbu çerçeve sözleşmesini imzalamışlardır. 

 
Müşterinin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları, mali durum ve ayrıntılı kimlik bilgilerinin yer aldığı form alım satım işlemleri 
aracılık sözleşmesi ekinde olup, bu bilgilerin değişmesi halinde Müşteri tarafından güncellenecektir, aksi taktirde Aracı Kurum 
yaptığı işlemlerde müşteri tanıma formunda yer alan bilgileri esas alır. 

 
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU 
Bu sözleşme; Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkardığı ve çıkaracağı tebliğler 
ve mevzuat hükümleri çerçevesinde; MÜŞTERİ’nin sahip olmadığı sermaye piyasası araçlarını satması ya da satışa ilişkin emir 
vermesi, MÜŞTERİ'nin sahip olmadığı menkul kıymetleri ARACI KURUM'dan ve/veya ARACI KURUM aracılığıyla Aracı Kurum 
müşterilerinden ve veya Takasbank nezdinde kurulmuş olan Ödünç Pay Senedi 
Piyasası’ndan (ÖPP) ödünç almak suretiyle satması ya da satışına ilişkin emrin verilmesi ve kararlaştırılan zamanda iadesi 
şeklinde ARACI KURUM nezdinde yaptıracağı açığa satış işlemlerine ilişkin koşulları düzenlemektedir. 
 
Bu sözleşmenin taraflarca karşılıklı imza edilmesi, ARACI KURUM'un MÜŞTERİ'nin her açığa satış işlem talebini yerine 
getirmesi zorunluluğu getirmemektedir. ARACI KURUM'un her defasında durumu değerlendirmeye ve MÜŞTERİ'nin talebini 
yerine getirip getirmeme hususunda karar vermeye yetkili olduğu hususunda taraflar kesin surette mutabık olmuşlardır. ARACI 
KURUM, ödünç ve açığa satış işlemi konusu olacak menkul kıymetler ile bunların adedini (lotu) tek yanlı saptamayada 
yetkilidir. 

 
Bu sözleşme gereğince MÜŞTERİ'ye ARACI KURUM tarafından belirlenecek olan bir limit tahsis edilecek olup, MÜŞTERİ'ye bu 
limit bilahare bildirilecektir. ARACI KURUM, açığa satış limitini her zaman ve tek yanlı arttırmaya, eksiltmeye ve dondurmaya 
yetkili olup, limit arttırım ve indirimleri faks, telefon, e-posta, elektronik ortam ve benzeri ileitşim araçlarından biriyle 
MÜŞTERİ'ye bildirilecektir. 

 
a) MENKUL KIYMETLER İTİBARİYLE SÖZLEŞMENİN KONUSU 
Açığa satış işlemlerine konu olacak menkul kıymetler; işlem tarihi itibariyle Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 'Kredili Menkul Kıymet 
İşlemleri ve Açığa Satış işlemlerine Konu Olan Menkul Kıymetler Listesi"ne alınmış menkul kıymetlerden, ARACI KURUM 
tarafından uygun görülecek ve liste halinde belirlenecek menkul kıymetler olacaktır. ARACI KURUM'ca hazırlanacak söz 
konusu listeyi MÜŞTERİ, her zaman için ARACI KURUM'dan öğrenebileceğinden ARACI KURUM tarafından bu liste ve listede 
yapılabilecek değişiklikler MÜŞTERİ'ye ayrıca bildirilmeyecektir. 

 
b) İŞLEMİN YAPILACAĞI BORSALAR İTİBARİYLE SÖZLEŞMENİN KONUSU 
Açığa satış işlemlerinin yapılacağı borsalar; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde sermaye piyasası 
araçlarının işlem göreceği borsalar ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca açığa satış işlemlerine izin verilmiş olan teşkilatlanmış 
diğer piyasalar olacaktır. 

 
3. İŞLEM PROSEDÜRÜ 
İşlem çerçeve sözleşme şartlarında ödünç/açığa satış emri verecek MÜŞTERİ adına ARACI KURUM nezdinde bir kredi hesabı 
niteliğinde “AÇIĞA SATIŞ HESABI” ve bir deTEMİNAT HESABI / DEPOSU açılacaktır. ARACI KURUM tarafından, “AÇIĞA 
SATIŞ HESABI”, MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM’da bulunan diğer hesaplarından ayrı olarak işlenir ve izlenir.  
Söz konusu iki hesap, birden fazla MÜŞTERİ adına açılmış ise; hesap sahipleri ARACI KURUM'a ayrıca yazılı talimat 
vermedikleri veya işlem yapmaya yetkili ortağı sözleşmede belirtmedikleri takdirde, hesaplar üzerinde yalnızca hep birlikte 
tasarruf edebileceklerdir.  
 
Açığa Satış Hesabı; MÜŞTERİ nin Açığa Satış Emri verdiğinde bu işleme konu kıymetlerin kaydı olarak kayıtlarının yapıldığı ve 
takip edildiği, ödünç konusu kıymetlerin ödünç veren MUŞTERl'ye iadesi gerektiğinde, ödünç konusu menkul kıymetlerin elde 
edilebilmesi için MÜŞTERİ iade günü yeterli TL. tutarı tamamen bu hesabında hazır etmediği takdirde ve/veya MÜŞTERİ'nin öz 
kaynak olarak yatırdığı rehinli teminatlarının paraya çevrilmesi ile elde edilen tutarlar yetersiz kaldığında, borçlandırılarak satın 
alma işleminde kullanılacak borçlu cari hesabı ifade edecektir. Bu nedenle, bu hesap hem kaydı hem de borçlu cari hesap gibi 
çalışır. Keza, bu  açığa satışhesabı sadece ARACI KURUM'un MÜŞTERİ adına resen yapacağı işlemlerle ve cari hesap 
şeklinde çalışacaktır. 

 
Teminat Hesabı; Açığa Satış Emri verecek MÜŞTERİ' nin, bu sözleşme gereğince her defasında ARACI KURUM'a teslim 
etmek ya da diğer Aracı Kurumlara vereceği talimatlarla ARACI KURUM'a aktarılmasını sağlayacağı mülkiyetine ihtilafsız ve 
takyidatsız sahip olduğu menkul kıymetler (öz varlıklar) ile MÜŞTERİ' nin bu sözleşme şartlarında vereceği Açığa Satış Emri 
gereğince satışı yapılan kıymetlerin satış bedeli olan nakdin ya da bu nakit ile ARACI KURUM' ca satın alınacak yatırım fonu 
katılım belgelerinin ya da yapılacak repoların, kaydedildiği hesabı ifade etmektedir. 
Bu hesaba yukarıda açıklanan şekilde alınacak kıymetler başkaca bir işlem veya merasime gerek olmaksızın ARACI KURUM 
lehine rehin olarak tevdi edilmiş sayılacaktır. 

 
MÜŞTERİ, açığa satış işlemi yapmak istediğinde ARACI KURUM'a hitaben yazılı olarak 'Açığa Satış Emri' verecektir. Ancak, 
Müşteri isterse, telefon ve benzeri iletişim araçları kanalıyla sözlü olarak ya da elektronik ortamda da verebilir. Bu şekilde, imza 
olmaksızın verilen emirler; sözlü emir niteliğindedir. Bu şekilde verilen ve sözlü emir niteliği taşıyan emirleri Aracı Kurum, 
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münhasıran, kendi takdir veya anlayışına göre yerine getirip getirmemekte, bütün mevzuat hükümlerinin kendisine yüklediği 
sorumluluk gereğince serbesttir. MÜŞTERİ tarafından verilen satım emrinin açığa satış olduğunun emrin 
verilmesi esnasında ARACI KURUM’a açıkça bildirilmesi gerekmektedir.  

 
Açığa satış işleminden elde edilecek tutar MUŞTERI tarafından ancak ARACI KURUM tarafından uygun görülecek ve 
MÜŞTERİ tarafından seçilerek Açığa Satış Emrinde belirtilecek olan işlem seçenekleri ile değerlendirilecek. (repo, yatırım Fonu 
katılım belgeleri v.s) ve bu kıymetlerde başkaca bir işleme gerek olmadan rehinli olarak doğrudan Teminat hesabına re'sen 
alınacaktır. MÜŞTERİ bu hususu peşinen kabul eder. Açığa satış işleminden elde edilecek tutar ne suretle değerlendirilirse 
değerlendirilsin gerek bu tutar, gerekse ileride ARACI KURUM'un kabulü ile dönüşebileceği diğer kıymetler ya da anılan tutarla 
yapılabilecek işlem sonucu elde edilebilecek her türlü hak veya kıymetler üzerinde ARACI KURUM'un rehin hakkı olduğunu, 
söz konusu tutar ya da dönüşebileceği kıymet ya da sair hak ve alacakların ve bunların kaydedildiği Teminat Hesabının ARACI 
KURUM'a rehinli olacağını MUŞTERI peşinen kabul ve beyan eder. 
 
Müşteri, Aracı Kurum'un, henüz gerçekleşmemiş açığa satış emirlerini, işlem gününün tamamlandığı seansın son 15 dakikası 
içerisinde dilediği zaman iptal edebilme hakkına sahip olduğunu ve bu iptal işlemleri nedeniyle oluşacak komisyon ve diğer 
masrafları ödemekle yükümlü olduğunu, peşinen kabul ve beyan eder. 

 
Müşteri, Aracı Kurum'un web sitesinden, veri yayın ekranlarından ve diğer elektronik emir iletim kanallarından açığa satış 
emri iletmesi durumunda; "İnternet Aracılığıyla Yapılacak İşlemler Çerçeve Sözleşmesi’ ni imza altına alır ve içeriğini kabul, 
beyan ve taahhüt eder. 

 
a) MÜŞTERİ, her Açığa Satış Emrinde belirteceği işlem konusu menkul kıymetlerin Açığa Satış Emri verdiği günkü cari piyasa 

değerinin, en az %100 (yüzde yüz)'ü tutarında (ARACI KURUM ilerde bu tutarı tek yanlı olarak ve %50'sinin altında olmamak 
kaydıyla azaltabilecek ya da dilediğince arttırabilecektir) nakit (TL/döviz) ya da ARACI KURUM tarafından kabul edilecek diğer 
menkul kıymet cinsinden güvenceyi (ki bu rehinli kıymetlere bundan böyle 'özkaynak'denilecektir) peşin olarak ARACI KURUM 
nezdindeki Teminat Hesabı'nda (portföyünde) bulundurmak zorundadır. Bu şekilde bulundurulması gereken özkaynak, ARACI 
KURUM nezdinde, Açığa Satış Emrini vermeden önce MÜŞTERİ tarafından teminat hesabında (portföyünde) bulundurulmak 
zorundadır. Aksi taktirde, ARACI KURUM tarafından açığa satış işlemi yapılmayacaktır. Günün şartlarına göre asgari 
özkaynak tutarı ARACI KURUM tarafından artırılabilir. 

 
b) MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM'dan veya bir başka aracı kuruluştan kredili olarak alınan menkul kıymetler, açığa satış 
işlemlerinde özkaynak olarak kullanılamayacaktır. 

 
c) Açığa Satış Emirlerinin geçerlilik süresi, ilgili emrin ARACI KURUM'a verildiği gün içindeki seans ya da seanslar için geçerli 
olacaktır. MÜŞTERİ gerçekleşmeyen emirlerini takip edip dilerse yeni emirler vermek zorundadır. 

 
d) Açığa satış işlemi, yukarıda belirtilen koşulların MÜŞTERİ tarafından yerine getirilmesi ve sağlanması şartıyla; satışa konu 
olacak menkul kıymetin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek fiyattan yapılır. En son gerçekleşen fiyatın, bir önceki 
fiyattan daha yüksek olduğu taktirde açığa satış işlemi, en son gerçekleşen fiyat üzerinden yapılabilecektir. Borsa İstanbul’da 
seans açılışındaki en son gerçekleşen fiyat, bir önceki seansın kapanış fiyatıdır. 

 
e)ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den alacağı bir Açığa Satış Emrini Borsa İstanbul’a  (ya da ileride SPK'nın müsaade edeceği 
borsalara) iletirken emrin, Açığa Satış Emri olduğunu açıkça belirtecektir. ARACI KURUM. SPK'nın müsaade etmediği 
piyasalarda işlem yapmayacaktır. 

 
f) ARACI KURUM; işbu sözleşme gereğince yapılacak olan açığa satış işlemlerinde menkul kıymetlerini ödünç verenin 
haklarını koruma amacına yönelik olarak ve piyasa koşullarındaki olumsuz değişmeler nedeniyle dilediği her zaman, hangi 
koşulda kendisine verilmiş olursa olsun açığa satışa konu menkul kıymetleri MUŞTERl'ye e-posta, faks ya da benzeri iletişim 
araçları ile yapacağı yazılı ihbar ile geri isteme hakkını haizdir. MÜŞTERİ bu ihbarın kendisine tebliğ edildiği tarihten sonraki ilk 
Borsa İstanbul seansı içinde açığa satışa konu menkul kıymetleri ARACI KURUM'a iade etmek zorundadır. Belirtilen süre 
içerisinde iade etmediği taktirde teminat konusunu düzenleyen 9. madde hükmü uygulanacaktır. 
 
g) MÜŞTERİ, açığa satış işlemini gerçekleştirdiği ve söz konusu hisse senedini aynı gün itibariyle geri alıp pozisyonunu 
kapatmadığı takdirde, bu açığa satış işleminin takas günü ödünç işlemi başlar. 
 
h)  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. 
 

4. GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYE ESASLAR! 
MÜŞTERİ, ARACI KURUM dan ya da ARACI KURUM aracılığıyla ARACI KURUM müşterilerinden ödünç aldığı açığa satış 
işlemine konu menkul kıymetleri en geç Açığa Satış Emrinde belirttiği iade (vade) günü sonuna kadar (Borsa İstanbul işgünü), 
ARACI KURUM aracılığı ile satın almak ya da mislen ARACI KURUM'a iade etmek suretiyle ARACI KURUM nezdinde açığa 
satış işlemi nedeniyle oluşan borcunu kapattığı taktirde gerçekleşen emirler tasfiye edilmiş olacaktır. MÜŞTERİ satış emrinde 
açıkça belirttiği vade sonuna kadar açığa satışa konu kıymetleri satın alıp ARAÇI KURUM'a iade etmez ise, ARACI KURUM'un 
önce rehinli kıymetleri re' sen paraya çevirip yetmediği taktirde MUŞTERl'nin Kredi ve/veya Cari Hesabı'nı re' sen boçlandırarak 
oluşacak tutarla ödünç/açığa satış işlemine konu menkul kıymetleri satın alıp, ödünç verenin hesabına re'sen koymaya 
yetkili olduğu hususunda taraflar kesin olarak mutabakata varmışlardır. 
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5. ARACI KURUM'UN MÜŞTERİ'YE BİLGİ VERME ESASLAR! 
MÜŞTERİ; İşbu sözleşme gereğince adına açılacak Açığa Satış hesabındaki tüm hareketleri bizzat kendisi her gün 
izleyip kontrol edecektir. Buna rağmen ARACI KURUM; MÜŞTERİ'ye Açığa Satış ve Teminat hesaplarıyla ilgili 
olarak izleyen ayın ilk 7 günü içerisinde, taahüütlü posta yoluyla ekstre (hesap özeti). gönderecektir. Ancak hesap 
ekstresi MÜŞTERİ’nin yazılı talebi üzerine; müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içinde elektronik ortamda gönderilebilir. MUŞTERI her ayın sonunu takip eden 15 gün içinde ekstreyi almadığını 
yazılı olarak ARACI KURUM'a bildirmediği taktirde ekstreyi almış ve içeriğini (tüm işlemleri) aynen kabul etmiş 
sayılacaktır. 

 
MÜŞTERİ; ARACI KURUM'un ekstreler için belirleyeceği ücret alabileceğini, ekstre ücretlerinin ARACI KURUM 'ca 
re'sen artırılıp eksiltebileceği gibi kredi ve/veya cari hesabına re'sen borç kaydedilmesini veya derhal tediyesini 
kabul ve beyan eder. 

 
6. ARACI KURUM'A ÖDENECEK MASRAF VE KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLAR! 
MÜŞTERİ; ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ adına alım ve satımı yapılacak menkul kıymetlerin (teminata veya 
açığa satışa konu kıymetler için) gerçekleşen alış ve satış bedelleri üzerinden (asgari. ………………..-TL'den az 
olmamak kaydıyla) hesaplanacak % .............................................................. oranındaki kurtaj bedeli ile buna bağlı 
olarak gider vergisi, vesair yasal ferilerini, gerçekleştiren işlem gününde ARACI KURUM'a tamamen nakden ve 
defaten ödeyeceğini, aksi takdirde takip eden talimatlarındaki işlemlerin yapılmayacağını, peşinen kabul ve taahhüt 
eder. ARACI KURUM bu ücretleri ve fer'ilerini re'sen kredi ve / veya cari hesabına borç yazabileceği gibi ayrıca 
talep ve dava edebilir. 

 
7. ÖDÜNÇ ALINAN MENKUL KIYMETLER İÇİN ÖDENECEK KOMİSYON VE MASRAF 
Bu sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilecek olan açığa satış işlemlerine konu olacak menkul kıymetler için uygulanacak 
olan ve MÜŞTERİ'nin ödeyeceği komisyon oranı, açığa satış işlemine konu olan menkul kıymetlerin, Borsa İstanbul’da 
satışından (dahil), iadeten satış alışına (dahil) değin açığa satış işlemine konu olduğu fiyat üzerinden her gün için % olarak 
kararlaştırılmıştır. MÜŞTERİ, bu komisyon ile birlikte ARACI KURUM tarafından mevzuatın cevaz vermesi halinde ve 
mevzuat sınırları içerisinde ihdas edilebilecek diğer ücret ve komisyonları ve kaynak kullanımı destekleme fonu gibi yasal 
düzenlemelere göre talep edilebilecek her türlü ücret, masraf, komisyon vs. giderleri ARACI KURUM'a ödemekle 
yükümlü olduğunu, ARACI KURUM'un kendisine ayrıca ihbarda bulunmaksızın bunları MÜŞTERİ'nin hesabına borç 
kaydedebileceğini peşinen kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, hesabına borç kaydedilecek bu tutarların, tahakkuk 
ettirildikleri tarihte kendisine ayrıca ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden muaccel olacağını ve bunları ARACI KURUM'a 
derhal ve nakden ödemekle yükümlü olduğunu ödeyemediği taktirde temerrüt halinin gerçekleşeceğini, ARACI KURUM'un 
muaccel olacak komisyon fon, gider vergisi vesair alacakların tahsil için kendisini ayrıca takip ve dava edilebileceği 
gibi dilerse borcun cari hesabına da yazılabileceğini kabul ve beyan eder. 

 
8. AÇIĞA SATIŞA KONU OLAN MENKUL KIYMETLERDEN DOĞAN HAKLARA İLİŞKİN ESASLAR 
Açığa satış yapılan menkul kıymetlerden ödünç alınan dönemlerde tahakkuk eden kar payı ve ruçhan hakları ödünç 
verene ait olduğundan kar payı ve ödemeler en geç menkul kıymetlerin ARACI KURUM'a iadesi sırasında ödünç verene 
ödenmek üzere ARACI KURUM'a ödenecektir. Aksi taktirde ödünç veren, ödünç alanı takip ve dava edebileceği gibi 
dilerse ARACI KURUM da takip ve dava edebilir ya da varsa tutarı rehinli kıymetlerden karşılayabilir. 

 
9. TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR 
İşbu sözleşme çerçevesinde yapılacak olan açığa satış işlemlerinin teminatı olmak üzere ARACI KURUM nezdinde 
MÜŞTERİ adına açılacak ve açığa satış işlemleriyle satın almak veya sözleşme hükümleri çerçevesinde MÜŞTERİ 
tarafından ARACI KURUM'a öz varlık olarak tevdi edilecek menkul kıymetlerin kayıt ve muhafaza edileceği Teminat (Portföy) 
hesabının ve bu hesaba alınacak menkul kıymetlerin (Borsa İstanbul’dan veya diğer aracı Aracı Kurumlardan satın 
alındıkları andan itibaren geçerli olmak üzere) başkaca bir işleme gerek olmaksızın, hükmen teslim esasları içerisinde, 
ARACI KURUM'a rehinli olacağını MÜŞTERİ peşinen kabul ve beyan eder. 
Rehinli teminat (portföy) hesabındaki menkul kıymetlerin tutarı, açığa satış yapılan menkul kıymetlerin cari   piyasa 
değerinin 
%60'ının altına düştüğü taktirde ARACI KURUM; MÜŞTERİ' ye aynı gün dilerse iadeli-taahhütlü mektupla ya da faksla 
bildirimde bulunacak ve rehnedilen tutar ile menkul kıymetlerin cari piyasa değeri arasındaki farkın derhal ve en geç ihbarı 
takip eden 2 (iki) iş günü içinde kapatılmasını isteyecektir. MÜŞTERİ, bu bildirimi aldığında derhal ve en geç bildirim 
tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü içinde ARACI KURUM'a ödeme yapmak ya da ARACI KURUM'un kabul edebileceği menkul 
kıymetlerin teslimi suretiyle söz konusu farkı kapatacaktır. MÜŞTERİ; bu süre zarfında yukarıda yükümlülüğünü yerine 
getirmeyerek temerrüde düştüğü taktirde, ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin Teminat hesabında bulunan rehinli öz kaynağı 
ve rehinli satın alınan menkul kıymetleri satmak suretiyle, açığa satış yapılmış menkul kıymetleri Borsalardan ya da 
piyasadan satın alarak açık pozisyonu kapatacak ve hesabında oluşabilecek farkı da MÜŞTERİ'den ayrıca talep ve 
tahsil hakkına sahip olacaktır. 

 

MÜŞTERİ, ARACI KURUM nezdinde doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacaklarının ve her türlü menkul kıymetlerin 
nakdin ve hakların ARACI KURUM'a her ne sebeple olursa olsun doğacak tüm borçlarının teminatı olarak rehinli 
olduğunu kabul ve beyan eder. 

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU NEZDİNDEKİ MÜŞTERİ REHİN TEMİNAT HESAPLARI 

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

 
10. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERME ESASLAR! 
İşbu sözleşme akdedildiği tarihten itibaren yürürlülüğe girmiş olup; süresiz olarak akdedilmiştir. Taraflardan herbiri, olağan 
nedenlerle, 7 (yedi) gün önceden diğer tarafa iadeli taahhütlü mektup/noterden/telgrafla ihbar göndermek suretiyle işbu 
sözleşmeyi feshedebilir. Haklı bir sebebin varlığı halinde işbu sözleşme, Aracı Kurum tarafından Müşteriye iadeli taahütlü 
mektupla/noterden ihbar göndermek suretiyle tek taraflı feshedilebilir. Ancak henüz tasfiye edilmemiş açığa satış işlemleri 
açısından iş bu sözleşmenin anılan emirlerin tasviyesine kadar geçerliliğini sürdüreceğini taraflar kabul ve taahhüt ederler. 
Sözleşme fesih edilmiş olsa bile yürürlükte kaldığı sürece hükümlerini doğurmaya devam edecektir. ARACI KURUM, bu 
sözleşme koşullarında kapatılmayan bakiyeyi her zaman iadeli taahhütlü mektup, e-posta yada noter ihtarı göndermek sureti ile 
derhal talep etmek ve bu süre içinde borç bakiye sözleşme koşullarında ferileriyle MÜŞTERİ tarafından yatırılmadığı takdirde, 
ayrıca bir işleme gerek kalmadan MÜŞTERİ kendiliğinden mütemerrit duruma düşecektir. 

 
11. TEMERRÜT FAİZİ 
MÜŞTERİ iş bu çerçeve sözleşmesine konu işlemler nedeni ile ARACI KURUM'a karşı doğacak borçlarından herhangi birini 
ödemekte temerrüde düştüğü taktirde temerrüt tarihinden itibaren ARACI KURUM'a SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 
A.Ş.'nin mevzuat gereğince tespit ve ilan ettiği temerrüt faizinin yürütülmesine ve temerrüt faizini fon ve gider vergisi ile birlikte 
ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

 
12. DELİL SÖZLEŞMESİ 
İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda, ARACI KURUM tarafından usulüne uygun tutulan kayıt ve belgeler, MÜŞTERİ 
tarafından ARACI KURUM'a gönderilen ya da teslim edilen form asılları, PTT kayıtları, ARACI KURUM faks çıktıları, ARACI 
KURUM'un yasal defterleri, e-posta kayıtları müşteri mutabakatı ilkesi tahtında münhasır delil teşkil edecektir. 

 
13. UYGULANACAK HÜKÜMLER 
Taraflar arasında yapılacak tüm işlemlerde ve uygulamada doğabilecek uyuşmazlıklarda öncelikle bu sözleşme; bu 
sözleşmede hüküm bulunmaması halinde ise, Sermaye Piyasası Kanunu veya bunun yerine geçecek kanunlar ve diğer ilgili 
kanun hükümleri ile, bu konuları düzenleyen ve resmi mercilerce çıkarılmış veya çıkarılacak tüzük, yönetmelik,genelge, tebliğ 
ve sair yasal düzenlemeler ve Menkul Kıymetler Borsaları ile ülkemiz sermaye piyasasında genel kabul görmüş uygulamaların 
esas olacağı taraflar kabul ve taahhüt ederler. 

 
MÜŞTERİ ve ARACI KURUM 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu veya bu Kanunun yerine geçecek kanunlar ile bu konuyu 
düzenleyen diğer mevzuat hükümlerine, bu yasa ile ilgili olarak çıkarılan her tülü tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ v.s. yasal 
düzenlemelerin hükümlerine uygun hareket edeceklerini taahhüt ederler. Bu sözleşmenin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa 
İstanbul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 

 
14. ARACI KURUM'UN TEMİNAT TALEP ETME, VİRMAN, HAPİS, TAKAS VE REHİN HAKKI 
ARACI KURUM , dilediği her zaman, MÜŞTERİ'nin borç ve/veya taahhütlerine karşılık, taşınır veya taşınmaz mal rehnini, kabul 
edilebilir kefalet veya menkul kıymet rehnini ya da uygun göreceği diğer bir teminatı MÜŞTERİ'den talep edebileceği gibi, 
MÜŞTERİ de bu talebi derhal yerine getireceğini kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden ve uygulanmasından 
dolayı, ARACI KURUM'a karşı doğmuş ve doğacak her türlü borçlarına karşılık ARACI KURUM nezdinde halen mevcut olan 
veya ileride mevcut olabilecek vadesi gelmiş ve gelecek her türlü hak ve alacakları, hesapları, nakit, senet, menkul kıymet ve 
diğer tüm kıymetli evrak ve her türlü sermaye piyasası araçları üzerinde, doğacak borca yetecek miktarına, ARACI KURUM'un 
rehin hakkı olduğunu ve ayrıca ARACI KURUM'un MÜŞTERİ'ye ihbarda bulunarak virman, takas, mahsup ve M.K864 maddesi 
hükmü uyarınca hapis hakkını kullanabileceğini ve bunların doğacak borca yetecek miktarı üzerine bloke koyabileceğini ya da 
MÜŞTERİ'nin anılan kapsamdaki bir borcu nedeniyle bunları paraya çevirerek ARACI KURUM alacağına mahsup edebileceğini 
kabul eder. 
 
Müşteri aşağıdaki hallerde mütemerrit addolunur:  
1) Müşteri hakkında; 3. Kişiler tarafından icra takibi yapılması, haciz kararı alınması, iflas erteleme kararı alınması veya benzer 
durumların tahakkuk etmesi,  
2) Müşteri hesabında teminat olarak bulunan veya Müşterinin borçlu olduğu herhangi bir hisse senedi ile ilgili olarak; hisse 
senedinin BİST’da sırasının kapatılması, Brüt Takas uygulamasına geçilmesi, pazarının değiştirilmesi hallerinden herhangi 
birinin gerçekleşmesi durumunda herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın borcu muaccel hale gelecektir. Bu durumda  
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ADI SOYADI: 

 
 
İMZA 

 
Müşterinin açığa satış işlemi nedeniyle oluşan hisse senedi borcu Aracı Kurum tarafından Sermaye Piyasası Kanununun 47. 
Maddesi çerçevesinde yapılacak resen alış ile kapatılacaktır. Müşterinin bu işlem sonunda nakit borcu kalması halinde   
 
Aracı Kurum tarafından Müşteri hesabında yer alan yeterli tutardaki hisse senetleri Müşteriye herhangi bir ihbarda 
bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından resen satılarak borç tasfiye edilecektir. Müşteri hesabında yer alan hisse senetlerinin 
herhangi bir nedenle satılamaması halinde Aracı Kurum Müşteri hesabındaki hisse senetlerini kendi portföyüne virmanlama 
yetkisine sahiptir. İşbu sözleşme ile Müşteri yapılacak virmana muvafakat ettiğini, Aracı Kurumun kendi portföyünden 
Müşterinin kredi ve/veya cari borcunu karşılayacak tutarda satış yapmaya ve satış bedelini borç tutarına mahsup etmeye yetkili 
olduğunu kabul eder. Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki hesabında bulunan menkul kıymetleri bu sözleşmeden doğmuş ve 
doğacak tüm Aracı Kurum alacakları için teminat hükmündedir. Aracı kurumun alacağını tahsil etmek amacıyla teminatın 
paraya çevrilmesi işlemlerinde Aracı Kurum Müşterinin menfaatini azami ölçüde gözetir 

 
15. YETKİLİ MAHKEME, İCRA DAİRELERİ 
Taraflar, işbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğan uyuşmazlıkları öncelikle kendi aralarında sulhen halletmeye gayret 
edeceklerdir. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıklarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir. 

 

16. TEBLİGAT ADRESİ 
 

Taraflar, tüm tebligatları için, alım satım işlemleri aracılık sözleşmesinde yazılan adreslerini kanuni ikametgah olarak 
kabul ettiklerini beyan ile bu sözleşmenin akdinden sonraki adres değişikliklerini diğer tarafa iadeli-taahhütlü kabul 
ettiklerini mektupla bildireceklerini bildirmekleri takdirde, bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış 
sayılacağını kabul ederler. 

 
MADDE17 

 

İşbu sözleşme tarihinde iki nüsha olarak düzenlenip imzalanmış ve imzası ile yürürlüğe girmiş olup bir 
nüshası 
müşteri, bir nüshası da Aracı Kurum tarafından alınmıştır. 

 
 

MÜŞTERİ/LER ARACIKURUM 

SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
 
 
 

 
 
HESAP NO: 
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EK-1 
.              
                    ........../.........../.................... 
 
 
 
OTOMATİK VİRMAN TALİMATI 
 
SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nezdindeki ............................ no.lu Yatırım 
Hesabımdan, işbu sözleşme gereği yine SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nezdinde açılacak olan Açığa Satış 
Hesabıma; aynı Açığa Satış Hesabımdan, söz konusu Yatırım Hesabıma her türlü nakit ve nakit dışı varlıklarımı virman yapma 
konusunda SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’yi yetkili kıldığımı beyan ve taahhüt ederim. 
 
MÜŞTERİ’nin 
 
Adı Soyadı : 
 
İmzası : 
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                            MENKUL KIYMETLERİN ÖDÜNÇ İŞLEMİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 
 
 
1-TARAFLAR Bir taraftan; SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (bundan böyle kısaca 'ARACI KURUM' olarak 
anılacaktır) ile diğer  
taraftan; .............................................. (bundan böyle kısaca 'MUŞTERI' olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şartlarda tam bir 
anlaşmaya varmış ve karşılıklı olarak, menkul kıymetlerin ödünç işlemleri hakkında işbu çerçeve sözleşmesini imzalamışlardır. 

Müşterinin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları, mali durum ve ayrıntılı kimlik bilgilerinin yer aldığı form Alım Satım İşlemleri 
Aracılık sözleşmesi ekinde olup, bu bilgilerin değişmesi halinde Müşteri tarafından güncellenecektir aksi taktirde Aracı Kurum 
yaptığı işlemlerde müşteri hesap açma formunda yer alan bilgileri esas alır. 

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU 
Bu sözleşme; Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkardığı ve çıkaracağı tebliğler 
ve mevzuat hükümleri çerçevesinde; (bu sözleşmenin imzasından sonra ilgili tebliğ ve diğer mevzuat hükümlerinde değişiklik 
olması durumunda, değişiklik yapılan konularda sözleşme hükümleri yerine mevzuat ile getirilen yeni hükümler uygulanacaktır.) 
MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM aracılığıyla gerçekleştireceği menkul kıymetlerin ödünç işlemlerine ilişkin ve MÜŞTERİ'nin 
mülkiyetine ihtilafsız ve takyidatsız olarak sahip olduğu ve Aracı Kurum nezdindeki portföy hesabında bulunduracağı menkul 
kıymetleri açığa satış işlemlerine konu edilmek üzere ödünç verilmesi ve söz konusu menkul kıymetlerin açığa satış 
işlemlerinde kullanılması ve belirli bir süre sonra Müşteri'ye aynı cins menkul kıymetlerin mislen iadesine ilişkin koşulları 
düzenlenmektedir. 

Ödünç işlemlerine konu olacak menkuI kıymetler; işlem tarihi itibariyle Borsa İstanbul A.Ş. tarafından "Kredili Menkul Kıymet 
işlemleri ve Açığa Satış işlemlerine Konu Olan Menkul Kıymetler Listeleri"ne alınmış menkul kıymetlerden, Aracı Kurum 
tarafından uygun görülecek adet (Aracı Kurum, menkul kıymet cinsine göre lot sınırlaması da koyabilecektir) ve isimdeki menkul 
kıymetler olarak bir liste halinde belirlenecek (bu liste Aracı Kurum tarafından her zaman değiştirilebilecektir) menkul kıymetler 
olacaktır. Aracı Kurum'ca hazırlanacak söz konusu listeyi Müşteri her zaman için Aracı Kurum'dan öğrenebileceğinden ve takip 
etmekte olduğundan, Aracı Kurum tarafından bu liste ve listede yapılabilecek değişiklikler Müşteriye ayrıca bildirilmeyecektir. 

3- İŞLEM PROSEDÜRÜ 
Müşteri, bu sözleşmeyi imzalamakla, Aracı Kurum nezdindeki portföy hesabında mevcut, ödünç işlemine konu olabilecek nitelik ve 
adetteki menkul kıymetlerin içinden Aracı Kurum'a her defasında bu sözleşme koşullarında ve yazılı talimatla (e-posta ile  
gönderilen talimatlar da kabul edilecektir) ferdileştirilecek ve bu suretle bildirilecek menkul kıymetlerinin, açığa satış işlemlerine 
konu edilebileceğini peşinen kabul ve beyan eder. Bu halde Aracı Kurum'un bilgisayar kayıtları, Aracı Kurum faks çıktıları, e-posta 
kayıtları ve talimatın iadeli taahhütlü gönderilmesi durumunda PTT (Türk Telekom) kayıtları Hukuk Usulü Mahkemeleri 
Kanunu'nun. 287.maddesi gereğince münhasır delil olacaktır. 
 
Açığa satışa aday Müşteriye ait menkul kıymetler Müşteri portföyünde durmasına karşın ve aynı anda takip amacıyla Aracı Kurum 
tarafından uygun görülecek kaydi menkul kıymetler havuzuna alınabileceğini ve bu sözleşmenin 2.maddesinde belirtilen listeden 
çıkarılmaları halinde ise söz konusu havuzdan çıkarılıp Müşterinin tasarrufu için serbest bırakılacağını Müşteri kabul ve beyan 
eder.  
 
Müşterinin ödünç işlemi yapılması için yazılı veya e-posta ile talimat vermesi mümkün olmakla birlikte, Aracı Kurum için ödünç 
verme konusunda yükümlülük oluşturmaz. Müşterinin, Aracı Kurum'a vereceği talimat, eksiksiz, hatasız ve tam olacak ve 
içeriğinde herhangi bir duraksamaya yer vermeyecek şekilde düzenlenecektir. Aksi halde, Aracı Kurum, Müşteri talimatını yerine 
getirmek zorunda olmayacaktır.  
 
Müşteri ; ödünç ve açığa satış işlemine konu olacak menkul kıymetlerini seçip Aracı Kurum'a yazılı olarak bildirirken aynı zamanda 
bu menkul kıymetlerin ; 

a- Belirli bir tarihte 
 

b- Vadesiz olup; açığa satış işlemine konu olmuş ise açığa satış işleminin vade sonundan ya da açığa satış olmamış ise Aracı 
Kurum'a yapacağı yazılı ihbarın Aracı Kurum'a ulaşmasını takip eden 3.(üçüncü) Borsa İstanbul işgünü mesai saati sonuna 
kadar, portföyüne iade edilmesini de isteyecektir. Müşteri talimatında vade konusunda duraksama olduğu takdirde Aracı 
Kurum, Müşteri talimatını vadesiz olarak kabul edecektir. 

 
Müşteri; ödünç ve açığa satış işlemine konu olması için Aracı Kurum nezdindeki havuza alınacak kıymetlerine dair verdiği 
talimatta menkul kıymetlerin portföye kesin dönüş tarihini belirlememiş ise süresiz ve ihbarına bağlı olarak iade edilmesi şartını 
kabul etmiş sayılacaktır. 
Müşterinin yazılı veya e-posta ile gönderilen talimat ile Aracı Kurum'un ödünç havuzuna alınmasını talep ettiği kıymetlerin bu 
havuza alınmasının ödünç veya açığa satışa konu olmadığı sadece bu işlemlere aday olduğu anlamına geldiği konusunda taraflar  
anlaşmıştır. 
 
Müşteri, menkul kıymetlerin ihbarına bağlı olarak iade edilmesi (vadesiz) şartını kabul etmiş ise, menkul kıymetler Aracı Kurum 
tarafından henüz ödünç verilmemiş ise en erken, talimatının Aracı Kurum'a ulaştığı tarihi izleyen 3.(üçüncü) Borsa İstanbul  
işgünü mesai saati sonuna kadar iade edilmesini isteyebilecek; menkul kıymetler açığa satışa konu olmuş ise de, menkul 
kıymetlerin, açığa satış işleminin vadesinden sonra iade edilmesi için en geç Aracı Kurum'un bu ihbarı yaptığı gün ihbarda 
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bulunacaktır. Müşteri bu madde gereğince yapacağı her türlü ihbarı iadeli taahhütlü mektup, e-posta ya da Noter aracılığı ile 
yapacaktır. 

Aracı Kurum, Müşteriye bu madde gereği yapacağı ihbarlarını Aracı Kurum'un tercihine göre iadeli taahhütlü mektup/ veya e-
posta/faks ile yapacaktır. 
 
Müşteri ; vadesiz/süresiz olarak havuza alınan ve bir açığa satışa konu olan menkul kıymetlerinin kendisi tarafından hiçbir ihbar 
yapılmaması nedeniyle ve ödünç işleminin sona ermesi halinde, tekrar ödünç havuzuna geri döneceğini ve yeni ödünç veya 
ödünçlere konu olabileceğini peşinen kabul ve beyan eder. 
Belli bir vade ile ödünç havuzuna alınan menkul kıymetler ise bu süre sonuna kadar Müşteri tarafından geri alınamayacak ve bu 
süre içinde Aracı Kurum tarafından Müşteriye gerekli ihbarlar yapılarak bir veya birden çok ödünçlere konu edilebilecektir. 

 
Her iki durumda da iade Müşterinin portföy hesabına aynı cinsten ve mislen menkul kıymet aktarımı şeklinde olacaktır. 
 
Müşteri, açığa satış işlemini gerçekleştirdiği ve söz konusu hisse senedini aynı gün itibariyle geri alıp pozisyonunu 
kapatmadığı takdirde, bu açığa satış işleminin takas günü ödünç işlemi başlar. Ödünç işleminin belirli bir süresi 
bulunmamaktadır. Ancak Müşteri, yapmış olduğu açığa satış işlemi nedeniyle borçlu olduğu hisse senedini takas tarihinde 
temin edemediği takdirde, Müşteri Takasbank Ödünç Pay Piyasasından ödünç alınacak menkul kıymetle ilgili olarak o 
andaki mevcut faiz oranından borçlanmayı, Takasbank Ödünç Pay Piyasasında o gün itibariyle ödünç alınmak istenen 
menkul kıymetin bulunmaması halinde ise sisteme girilecek talepte faiz oranının Aracı Kurum tarafından resen 
belirleneceğini, gün içerisinde girilen faiz oranının Aracı Kurum tarafından dilediği anda ve oranda artırılabileceğini, 
Müşteri, yapmış olduğu açığa satış işlemi nedeniyle borçlu olduğu hisse senedini temin edemediği ya da Takasbank Ödünç 
Pay Piyasasından ödünç alamadığı takdirde Aracı Kurumun temerrüde düşeceğini ve bu durumda Takasbank tarafından 
bildirilerek BİST tarafından yapılacak temerrüt alışı ile hisse borcunun kapatılacağını ve bu süreç içerisinde tahakkuk 
edecek tüm faiz, komisyon ve diğer masrafların kendisine ait olacağını kabul eder. Aracı Kurumun temerrüde düşmesi 
halinde iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. 
 
Müşterinin özkaynak oranı Aracı Kurum tarafından günlük olarak takip edilir. Teminat oranı mevzuatta belirlenen sınırların 
altında kaldığında Müşteriye aynı gün içinde teminat tamamlama bildiriminde bulunulur. Bildirimin yapıldığı gün teminatın 
tamamlanması esastır. Aksi takdirde, teminat tutarı ve Müşterinin kredi ve/veya cari hesabında bulunan özkaynak kullanılarak 
açığa 
satışı yapılmış menkul kıymet, piyasadan satın alınarak açık pozisyon kapatılır, bu işlem sonucunda eksi bakiye oluşursa bu 
tutar Müşteriden tazmin edilir. 
 
Müşteri, ödünç süresi içinde menkul kıymete ihraçcı ortaklık tarafından temettü, faiz vs ödenmesi durumunda, söz konusu 
ödeme tutarı kadar Müşterinin hesabına borç kaydedilir. Ödünç işlemi süresince, bedelsiz Sermaye artırımı olduğunda 
Müşterinin ödünç kapatma için yapacağı alış miktarı bedelsiz sermaye artışını kapsayacak tutarda olacaktır. Bedelli sermaye 
artırımı söz konusu ise ödünç alınan Kurumun talebi doğrultusunda ya bu kurumun göndereceği rüçhan bedeli ile bedelli 
paylar kullanılacak ve ödünç kapatma tarihinde ödünç alınan menkul kıymetler ile birlikte bu kuruma gönderilecektir ya da 
bu kurumdan bedelli sermaye artışı için herhangi bir bedel alınmayacak ancak ödünç alınan menkul kıymetler ile birlikte 
rüçhan kuponları ödünç veren kuruma gönderilecektir. 
 
Müşteri, ödünç aldığı menkul kıymet nedeniyle mevzuatta belirlenen tutarda özkaynağı Aracı Kuruma yatırmakla 
yükümlüdür. Teminat tutarı olması gereken tutarın altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum teminatın tamamlanması için 
özkaynak tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminatı yeterli seviyeye yükseltmek için gerekli özkaynağı 
tamamlamadığı takdirde, Aracı Kurum teminat ve/veya özkaynak kullanılarak ödünç işlemi konusu menkul kıymetleri 
Borsadan resen satın almaya ve ödünç işlemini kapatmaya yetkilidir. 
 
Ödünç işlemi, açığa satışa konu olan ödünç menkul kıymetler, Müşteri emri ile satın alınarak sona erer. 
Müşteri; 
a- Özkaynak oranının mevzuatta belirlenen oranın altına düşmesi ve Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama 
çağrısına rağmen özkaynak yatırmaması, 
 
b- Açığa satışı yapılan menkul kıymetin veya menkul kıymetlerin Borsa tarafından ilgili listeden çıkartılması, 
hallerinde Aracı Kurumun herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın ödünç işleminden doğan borcun muaccel hale 
geleceğini kabul ve beyan eder. Yukarıdaki durumların ortaya çıkması halinde Aracı Kurum, özkaynak ve teminatı kullanarak 
ödünç işlemini kapatmaya yetkilidir. Müşteri, özkaynak ve teminatı ile kapatılamayan zararı Aracı Kurum'a ödemekle 
yükümlüdür. 

4- İŞLEM ÜCRETLERİ 
Müşterinin portföyünde ve ödünç havuzunda bulunan menkul kıymetlere hiçbir nedenle hiçbir ücret ve komisyon vesaire 
ödenmeyecektir. 
Odünç verilen menkul kıymetler için ise, menkul kıymetin Müşterinin portföyünden alındığı tarihten Müşterinin portöyüne 
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iade edildiği güne kadar ödünç verilen kıymet için Takasbank’ın belirlediği fiyat üzerinden  günlük% oranında komisyon 
ödenecektir. (Ancak ödünç/ açığa satış işlemine konu olmuş menkul kıymetlerin açığa satış süresi içinde, Müşteri 
tarafından Aracı Kurum'a ihbarda bulunularak iade edilmesinin talep edilmesi durumunda, Müşteriye herhangi bir 
komisyon ödenmez.) 
Müşteri, gerçekleştirdiği ödünç menkul kıymet işlemi nedeniyle bu sözleşmenin alım satım işlemleri aracılık sözleşmesinde 
belirlenen oranda komisyonu Aracı Kuruma ödemekle yükümlüdür. 
 

5- ARACI KURUM'UN MÜŞTERİYE BİLGİ VERME ESASLAR! 
Müşteri ; bu sözleşme gereğince adına açılacak portföy hesabındaki tüm hareketleri bizzat her gün izleyip kontrol 
edecektir. Buna rağmen Aracı Kurum, Müşteriye portföy hesabıyla ilgili olarak izleyen ayın ilk 7 günü içerisinde, taahhütlü posta 
veya müşterinin talep etmesi durumunda e-posta  yoluyla hesap özeti gönderecektir. Müşteri, her ayın sonunu takip eden 15 gün 
içinde hesap özetini almadığını yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirmediği              takdirde  hesap özetini almış ve içeriğini aynen 
kabul etmiş sayılacaktır. 
Müşteri ; Aracı Kurum'un hesap özetleri için ücret alabileceğini, kendisine bu husus bir önceki hesap özetinde bilgi notu 
olarak bildirilmek şartıyla hesap özeti ücretlerinin de portföy hesabına borç kaydedilmesini veya derhal ödenmesini kabul 
ve beyan eder. 

 
6- ÖDÜNÇ ALINAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI KARŞILIĞINDA ÖZKAYNAK VERİLMESİ 

 
Ödünç alan ödünç aldığı sermaye piyasası araçları karşılığında, ödünç veren tarafa ödünç alınan sermaye piyasası 
araçlarının cari değerinin %100'ünden az olmamak kaydıyla, serbestçe belirlenecek tutarda özkaynak verir. 
Ozkaynak tutarı sermaye piyasası araçlarının cari değerinin %100'ünün altına düştüğü taktirde, ödünç alan tarafa aynı gün 
içinde en seri haberleşme aracı ile yazılı olarak veya e-posta yoluyla özkaynak tamamlama bildiriminde bulunulur. Ancak 
ödünç alan tarafın Aracı Kurum, ödünç veren tarafın ise Aracı Kurum'un kendi müşterisi olması durumunda bildirime gerek 
olmaksızın Aracı Kurum'un özkaynak tutarını başlangıç seviyesine tamamlaması gerekir. .. 
Ozkaynağın, bildirimin alındığı gün tamamlanması esastır. Ozkaynağın, bildirimin alındığı gün tamamlanmaması durumunda, 
Aracı Kurum tarafından ayrıca bir ihbarname gönderilmesine gerek kalmaksızın özkaynak tutarı ve/veya Müşteri'nin açığa 
satış nedeniyle_hesabında bulunan özkaynak kullanılarak yükümlülükler yerine getirilir ve varsa negatif fark Müşteri'den 
tazmin edilir. MUŞTERI, hesabındaki öz kaynak tutarının, asgari öz kaynak oranını sağlayan tutarın üzerine çıkması 
halinde, ARACI KURUM'un izni çerçevesinde öz kaynak fazlasını nakit olarak çekebileceği gibi, ARACI KURUM' ca kabul 
edilmesi halinde yeni ödünç işlemlerinde de öz kaynak olarak kullanabilir ya da ARACI KURUM teminat fazlası olarak 
yedinde tutabilir. 

 
7- ÖDÜNÇ İŞLEMİNİN GEÇERLİ OLACAĞI SÜRE  
Aracı Kurum, Müşteriden açığa satış işlemine konu olmak üzere ödünç aldığı menkul kıymetlere ilişkin, 3.maddede yazılı 
hususları uygulayacaktır.   

8- ÖDÜNÇ İŞLEMİNE KONU MENKUL KIYMETLERDEN DOĞAN HAKLARIN KULLANIMI 
Menkul kıymetlerin kar payı ve bedelli-bedelsiz yeni pay alma haklarının ana hatları aşağıdaki gibidir; 
Odünç alınan sermaye piyasası araçlarının ödünç verene tesliminden önce, ihraçcı ortaklık tarafından temettü veya faiz 
ödenmesi durumunda, söz konusu ödemeler ödünç alan tarafından ödünç veren tarafa ödenmek zorundadır. 
Odünç alınan hisse senetlerı ödünç verene tesliminden önce, ihraçcı ortaklığın sermaye arttırımı sonucu yeni pay ve 
bedelsiz pay alma hakkı kullanımı söz konusu olduğunda; yeni pay alma hakkı ödünç veren tarafın yazılı talimatı 
doğrultusunda, bedelsiz pay alma hakkı ise ödünç  alan tarafından  kullanılarak  ödünç veren tarafa  ödünç  işlem süresi  
sonunda  iade edilmek  zorundadır. Bu işlemler dolayısıyla Aracı Kurum'un hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğü 
bulunmamaktadır. 

9 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 
İşbu sözleşme akdedildiği tarihten itibaren yürürlülüğe girmiş olup; süresiz olarak akdedilmiştir. 
Taraflardan herbiri, olağan nedenlerle, 7 (yedi) gün önceden diğer tarafa iadeli taahhütlü mektup/noterden ihbar 
göndermek suretiyle işbu sözleşmeyi feshedebilir. 
Haklı bir sebebin varlığı halinde işbu sözleşme, Aracı Kurum tarafından Müşteriye iadeli taahütlü mektupla/noterden/e-posta 
yoluyla ihbar göndermek suretiyle tek taraflı feshedilebilir. Ancak sözleşme feshedilse dahi henüz sonuçlandırılmamış ödünç 
işlemleri açısından geçerliliğini sürdürecektir. Bir başka anlatımla, sözleşme feshedilmiş olsa bile yürürlükte kaldığı süre için 
hükümlerini doğurmaya devam edecektir. 

1O- DEFTER VE KAYITLARIN DELİL OLMA NİTELİĞİ 
İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda, Aracı Kurum tarafından usulüne uygun tutulan kayıt ve belgeler, Müşteri 
tarafından Aracı Kurum'a gönderilen ya da teslim edilen form asılları, PTT kayıtları ve Aracı Kurum faks çıktıları, Aracı 
Kurum'un yasal defterleri, e-posta kayıtları müşteri mutabakatı ilkesi tahtında münhasır delil teşkil edecektir. 
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11- UYGULANACAK HÜKÜMLER 
Taraflar arasında yapılacak tüm işlemlerde ve uygulamadan doğabilecek uyuşmazlıklarda öncelikle bu Sözleşme; bu 
sözleşmede hüküm bulunmaması halinde ise, Sermaye Piyasası Kanunu veya bunun yerine geçecek kanunlar, diğer ilgili kanun 
hükümleri ile ilgili konuları düzenleyen ve resmi mercilerce çıkarılmış veya çıkarılacak tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve sair 
yasal düzenlemeler ve Menkul Kıymet Borsaları ile ülkemiz sermaye piyasasında genel kabul görmüş uygulamaların esas 
olacağını taraflar kabul ve taahhüt ederler. 
Müşteri ve Aracı Kurum Sermaye Piyasası Kanunu veya bu Kanunun yerine geçecek kanunlar ile bu konuyu düzenleyen diğer 
mevzuat hükümlerine, bu yasa ile ilgili olarak çıkarılan her türlü tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve sair yasal düzenlemelerin 
hükümlerine yürürürlük tarihinden itibaren uygun hareket edeceklerini taahhüt ederler. 
Bu sözleşmenin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.. düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 

 
12- ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMİNİN MUACCELİYETİ 
Ödünç alma ve verme işleminden doğan borç aşağıdaki hallerde muaccel hale gelir; 
Aracı Kurum tarafından yapılan özkaynak yapılan özkaynak tamamlama bildirimine rağmen özkaynağı tamamlamaması, 
Sermaye piyasası araçları ödünç alma ve verme işlemi çerçeve sözleşmesi ile belirlenen ödünç alma ve verme işlemi süresinin 
sona ermesi, 
Açığa satışı yapılan sermaye piyasası araçlarının ilgili listeden çıkarılması, 
Muaccel hale gelen borç karşılığında özkaynak olarak yatırılan kıymetler nakte dönüştürülmek suretiyle tasfiye edilebileceği gibi 
Aracı Kurum'un hesabına geçirilebilir. 

 
13- SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ 
İşbu sözleşmede yapılacak değişikler yazılı olarak yapılacaktır. 
Sermaye piyasası araçlarının, faiz oranının, cezai şartın, müşteriye verilecek hizmetin ve benzeri hususların değiştirilmesi ancak 
müşteriye bildirimde bulunmak ve sözleşmeyi fesih hakkı tanınarak, gerçekleşebilir. 
Ancak, Aracı Kurum'un müdahalesi olmaksızın değişebilen menkul kıymet işlemlerine ilişkin durumlar ortaya çıktığı taktirde, Aracı 
Kurum sözleşmede tek taraflı değişiklikler yapabilir. 

 
14- UYUŞMAZLIKLAR 
Taraflar, işbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğan uyuşmazlıkları öncelikle kendi aralarında sulhen halletmeye gayret edecek- 
lerdir. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıklarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 
15- TEBLİGAT ADRESİ VE ŞEKLİ 
Taraflar, tüm tebligatlar için alım satım işlemleri aracılık sözleşmesinde yazılı adreslerini kanuni ikametgah olarak kabul ettiğini 
beyan ile bu sözleşmenin akdinden sonraki adres değişikliklerini diğer tarafa iadeli-taahhütlü mektupla bildireceklerini, 
bildirmedikleri takdirde, bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder. 

 
İşbu sözleşme ........./........./. ............ tarihinde iki nüsha olarak düzenlenip imzalanmış ve imzası ile yürürlüğe girmiş olup bir 
nüshası müşteri, bir nüshası da Aracı Kurum tarafından alınmıştır. 
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ÖDÜNÇ PAY SENEDİ PİYASASI  İŞLEMLERİ 

                                  OTOMATİK VİRMAN TALİMATI 
 
 
 

 
 
   SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
   OPERASYON VE MUHASEBE  MÜDÜRLÜĞÜ 
 
 
    Konu : Şirketiniz nezdinde mevcut olan şahsıma ait ……… nolu …………………….. hesabımdan, gerekli  görüldüğü  takdirde  
talep edilen   hisse senedi / hisse senetleri’nin belirlenen , oran  ve  vadede Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasası’na teklif giriş 
işlemlerinin, ayrıca talimatım olmaksızın yapılması  için gerekli işlemlerin yapılmasını rica ederim. 
     
      Saygılarımla, 
 
      Müşteri Adı, Soyadı  :  
 
      Hesap No    :   
            
      İmza   : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
TARİH:         

 
 
                 ÖDÜNÇ PAY PİYASASI  TL İŞLEMLERİ 

                                                     OTOMATİK VİRMAN TALİMATI 
 
 
 

 
 
SANKO YATIRIM  MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
OPERASYON VE MUHASEBE  MÜDÜRLÜĞÜ 
 
 
    Konu : Şirketiniz nezdinde mevcut olan şahsıma ait ….. nolu ………………………………  hesabımdan gerekli  görüldüğü  takdirde  
talep edilen   hisse senedi / hisse senetleri nin belirlenen , oran ve vade karşılığı NAKİT’in hesabımdan Takas bank Ödünç Pay 
Piyasasına  ayrıca talimatım  olmaksızın  ödenmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını rica ederim. 
 
  
     
      Saygılarımla, 

 
      Müşteri Adı, Soyadı  :  
 
      Hesap No    :   
            
      İmza   : 
 
 
 
 
 



 

 

SANKO YATIRIM NÜSHASI MÜŞTERİ NÜSHASI 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 


