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SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BİLGİLER

A- AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

Madde 1: 
KAPSAM

Madde 2: 
TANIMLAR

Hesap Numarası  :
Adı Soyadı/Ünvanı  :

Bir tarafta İNTEGRAL YATIRIM MENKUL 
DEĞERLER A.Ş. (bundan böyle “İNTEGRAL” 
veya “ARACI KURUM” olarak 
adlandırılacaktır) ve diğer tarafta aşağıda 
kimliği yazılı gerçek ya da tüzel kişi müşteri 
(bundan böyle kanuni temsilcisi veya vekili 
de dâhil olmak üzere “MÜŞTERİ” olarak 
anılacaktır) aşağıdaki şartlarla işbu “Sermaye 

Piyasası Araçları Kredili Alım,Açığa Satış ve 
Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Çerçeve 
Sözleşmesi”ni (bundan böyle “Sözleşme” 
diye anılacaktır) akdetmişlerdir. İşbu 
sözleşme MÜŞTERİ’ nin İNTEGRAL 
nezdinde açılmış ve ilerde açılacak her türlü 
hesapları içinde geçerli olacaktır.

İşbu Sözleşme, Seri: V, No: 65 sayılı 
“Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, 
Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme 
İşlemleri Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”) ve ilgili 
diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak 
MÜŞTERİ’nin gerçekleştireceği açığa satış 
işlemlerini ve   Taraflar’ın bu işlemlerle ilgili 

karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenler. 
MÜŞTERİ, açığa satış işlemini,  sahip 
olmadığı  ancak  İNTEGRAL’den  ve/veya  
İNTEGRAL  aracılığıyla  İNTEGRAL’in  
müşterilerinden  ödünç  aldığı  finansal  
araçları satmak suretiyle gerçekleştirir.

Metinde açıkça aksi belirtilmedikçe, 
aşağıdaki terimler karşılarında belirtilen 
anlamlara sahip olacaktır;

Kredi Hesabı: MÜŞTERİ’nin açığa satış 
işlemini gerçekleştirmek için ödünç aldığı 
finansal aracı ödünç verene süresinde iade 
edemediği veya bu finansal aracı temin 
etmek için hesabında yeterli nakdi 
bulundurmadığı ve  özkaynak olarak 
yatırdığı teminatların paraya çevrilmesi ile 

elde edilen tutarların da ödünç 
yükümlülüğünü kapatmak için yetersiz 
kaldığı hallerde kullanılmak üzere 
borçlandırılan MÜŞTERİ adına açılmış hesap 
anlamına gelir.

Özkaynak Hesabı: Gerçekleştirilen  açığa 
satış işlemlerinin teminatı olarak nakit 
ve/veya diğer varlıkların ilgili mevzuat 
hükümleri çerçevesinde yatırıldığı MÜŞTERİ 
adına açılmış hesap anlamına gelir.

Sözleşme No

Sözleşmenin İmza Yeri

Tarih
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Madde 3: 
KREDİ LİMİTİ
MÜŞTERİ’ye süresiz olarak tahsis edilen 
kredi limiti [                                                  ] 
Türk Lirasıdır. İNTEGRAL, en az 3 iş günü 
öncesinden yazılı olarak MÜŞTERİ’ye veya 

MÜŞTERİ’nin temsilcilerine bildirimde 
bulunmak suretiyle kredi limitini arttırmaya 
veya eksiltmeye yetkilidir.

Madde 4: 
AÇIĞA SATIŞA KONU FINANSAL ARAÇLAR

İNTEGRAL, açığa satışa konu olabilecek 
finansal araçları, İMKB tarafından ilan edilen 
“Açığa Satışa ve Kredili İşlemlere Konu 
Olabilecek Finansal Araçlar Listesi”nde yer 
alan finansal araçlar arasından seçerek 

belirler.   MÜŞTERİ, açığa satmak istediği 
finansal aracın İNTEGRAL’in belirlediği 
araçlar arasında olup olmadığını işlem  
öncesinde teyit etmekle yükümlüdür.

Madde 5: 
EMİRLERİN VERİLMESİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

MÜŞTERİ’nin Emirleri yazılı olarak vermesi   
esastır. Bununla birlikte, MÜŞTERİ Emirleri 
seans sırasında veya seanstan önce 
telefonla, faksla, teleksle, ATM vasıtasıyla, 
elektronik ortamda (internet ve kapalı devre 
iletişim sistemleri) ve benzeri iletişim 
araçlarıyla ve sözlü olarak da verme hakkına 
sahiptir. 

Yazılı olarak verilen Emirler dışında herhangi 
bir iletişim aracıyla iletilen Emirler’in  tümü 
genel hükümler uyarınca sözlü emir 
niteliğindedir.Ancak Alım Satıma Aracılık 
Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Genel 
Hükümlerinin faks talimatlarına ilişkin 11. 
madde hükümleri saklıdır.

İNTEGRAL, telefonla aldığı Emirler’e ilişkin 
ses kayıtlarını ve yazılı dokümantasyonu 
sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü 
süre boyunca saklayacaktır. MÜŞTERİ veya 
onun yetkili temsilci/temsilcilerinin 
imzasının bulunmadığı Emirler’le ilgili 
ihtilâfların çözümlenmesinde, Kurul ve 
Borsa bu kayıtları ve ilgili  diğer dokümanları 
dikkate alacaklardır.  İNTEGRAL,  Emirler de 
dahil herhangi bir sözlü talimatı 
uygulamadan önce, bu talimatın yazılı 
olarak teyit edilmesini isteme hakkına 
sahiptir. Ancak İNTEGRAL, bu yetkisini 

kullanmakla yükümlü değildir. Herhangi bir 
ihtilâf halinde, MÜŞTERİ'nın onayını içeren 
bu kayıtlar, ilgili işlemlerin delili sayılacaktır.

MÜŞTERİ Emrin verilmesi esnasında işlemin 
açığa satış olduğunu belirtmek zorundadır. 
Ayrıca, MÜŞTERİ, vereceği Emir’de satılacak 
finansal aracın adını ve miktarını, Emrin 
geçerlilik süresini, açığa satılan finansal 
aracın ödünç veren şahsa iade edileceği 
tarihi, satış bedelinin ne şekilde 
değerlendirileceğini ve talep edilebilecek 
diğer bilgileri vermekle yükümlüdür. 
İNTEGRAL, herhangi bir Emri tamamen 
veya kısmen reddetme hakkına sahiptir. 
Emirler’in reddedilmesi halinde, İNTEGRAL, 
ilgili Emri aldığı anda bu durumu herhangi 
bir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın 
MÜŞTERİ'ye veya onun temsilci veya 
temsilcilerine bildirecektir.
MÜŞTERİ, kendi takdirine göre Emrin 
geçerlilik süresini tespit edebilir. Geçerlilik 
süresi belirtilmeyen bir Emir, seans sırasında 
verilmiş ise, o seans süresince, seans harici 
bir zamanda verilmiş ise, takip eden ilk 
seans süresince geçerli sayılacaktır. Emrin 
yerine getirilememesi halinde Emir 
geçerliliğini kaybedecektir.

MÜŞTERİ, İNTEGRAL'in kendi makul 

kontrolü dışında bulunan mücbir sebepler 
ve/veya doğal afetlerden kaynaklanan zarar 
ve kayıplar için sorumlu tutulmayacağını 
kabul eder. MÜŞTERİ, ayrıca, faksla, 
e-postayla veya başka elektronik araçlarla 
iletilen Emirler’in İNTEGRAL’e 
ulaşmamasından dolayı Emirler’in 

uygulanmamasından ve/veya açık olmayan 
Emirler’in açıklığa kavuşturulması 
talebinden dolayı Emrin geç 
uygulanmasından ötürü MÜŞTERİ'nın 
uğrayabileceği zarar ve kayıplardan da 
İNTEGRAL'in sorumlu tutulmayacağını 
kabul ve beyan eder.
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Taraflar, ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca 
özkaynak olarak kabul edilebilecek değer-
lerin, nakit olarak Türk Lirası ve  konvertible 
döviz olduğunu, finansal araç  olarak ise 
İMKB tarafından ilan edilen “Açığa Satışa ve 
Kredili İşlemlere Konu Olabilecek Finansal 
Araçlar Listesi”nde belirtilen finansal araçlar, 
A ve B tipi yatırım fonu katılma belgeleri,  
Borsa’da işlem görmesi kaydıyla devlet 
tahvili ve hazine bonosu, İstanbul Altın Bor-
sasında işlem görmekte olan ve Hazine 
Müsteşarlığının belirlediği standartlardaki 
altın ve diğer
kıymetli madenler ve Kurul’ca uygun 
görülecek diğer finansal araçlar olduğunu 
kabul ederler. 

Özkaynak olarak kabul edilen finansal 
araçların değerlemesinde;

(i) Finansal aracın alımının yapıldığı 
günde söz konusu aracın alış fiyatı ve 
komisyonları,

(ii) Takip eden günlerde finansal aracın 
bir önceki seans ağırlıklı ortalama fiyatı,

(iii) Bir önceki seansta finansal araca ait 
işlemin olmaması ve/veya ağırlıklı ortala-
ma fiyatın elde edilememesi durumun-
da, en son seansa ait en iyi alış ve en iyi 
satış fiyatlı emirlerin aritmetik ortalaması,

(iv) Yatırım  fonu  katılma  belgelerinin  
değerlemesinde,  gün  sonunda  fon  
kurucusu  tarafından  açıklanan  alış 
fiyatları,

(v) Konvertibl dövizlerin değerleme-
sinde, borsalar ve teşkilatlandırılmış diğer 
piyasalarda oluşan fiyatlar, fiyatın söz 
konusu piyasalarda oluşmaması halinde 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
tarafından ilan edilen döviz alış kurları,

(vi) DİBS’lere ilişkin değerlemede ise 
Kurul’un aracı kurumların sermayelerine 
ve sermaye yeterliliklerine ilişkin düzen-

lemelerinde yer alan değerleme ilkeleri,

esas alınacaktır.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda 
değerlemeye tabi tutulan;

(i) Nakit, devlet tahvili, hazine bonosu ve 
B tipi yatırım fonu katılma belgesi, İstan-
bul Altın Borsası’nda işlem görmekte 
olan ve Hazine Müsteşarlığı’nın belirle-
diği standartlardaki altın ve diğer kıymetli 
madenler ve/veya Kurul’ca uygun 
görülecek diğer finansal araçların 
%100’ü ,

(ii) İMKB 100 endeksine dahil hisselerin 
ve/veya A tipi yatırım fonu katılma belge-
lerinin %90’ı,

(iii) İMKB 100 endeksi dışında kalan 
hisselerin  %75’i, 

özkaynak olarak kabul edilebilecektir.

İNTEGRAL, MÜŞTERİ’nin özkaynak hesabın-
da açığa satış için bulundurduğu tutarı her iş 
günü itibarıyla hesaplayacaktır.

Özkaynak oranının, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı’nda öngörülen veya İNTEGRAL’in 
belirlediği asgari   özkaynak oranının altına 
düştüğü hallerde, İNTEGRAL yazılı olarak ve 
en hızlı biçimde iletilebilecek şekilde 
MÜŞTERİ’ye özkaynak tamamlama çağrısın-
da bulunacaktır.    MÜŞTERİ  durumun 
kendisine tebliğ  edildiği  tarihten itibaren 2 
(iki) işgünü içerisinde özkaynağı tamamla-
mak zorundadır. Aksi takdirde, İNTEGRAL, 
başka bir ihbara gerek duymaksızın, açığa 
satıştan elde edilen nakdi kullanarak veya 
özkaynak olarak verilen finansal araçları 
satarak açığa satışı tasfiye etme yetkisine 
sahiptir.

MÜŞTERİ, hesabındaki özkaynak tutarının 
asgari özkaynak oranını sağlayan tutarın üzer-
ine çıkması halinde, özkaynak fazlasını nakit  

olarak  çekebileceği gibi,  fazla  tutarı,  İNTE-
GRAL tarafından kabul  edilmesi  koşuluyla,  
yeni açığa satış işlemlerinde de özkaynak 
olarak kullanabilir. MÜŞTERİ, asgari özkaynak 
oranının yetkili otoriteler veya İNTEGRAL 
tarafından tek taraflı olarak artırılması halinde, 
MÜŞTERİ’ye bildirimde bulunulması koşuluy-
la, işbu Sözleşmede yer alan hükümler 
değiştirilmeksizin yeni oranların uygula-
nacağını kabul ve beyan eder.

Kredili olarak alınan finansal araçlar açığa 
satış işlemlerinde özkaynak olarak 
kullanılamaz.

MÜŞTERİ, İNTEGRAL’in onayını almak şartıy-
la, özkaynak olarak verdiği kıymetleri başka 
kıymetlerle değiştirebilir.

MÜŞTERİ, özkaynak yükümlülüğünü yerine 
getirmediği takdirde, Alım Satıma Aracılık 
Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Genel 
Hükümlerinin temerrüde ilişkin hükümleri-
nin uygulanacağını kabul ve beyan eder. 
Ayrıca MÜŞTERİ, özkaynak yüküm-
lülüğünün yerine getirilmesinde temerrüde 
düştüğü hallerde, Sermaye Piyasası 
mevzuatında düzenlenen müeyyidelere tabi 
olacaktır.

MÜŞTERİ’nin Emirleri yazılı olarak vermesi   
esastır. Bununla birlikte, MÜŞTERİ Emirleri 
seans sırasında veya seanstan önce 
telefonla, faksla, teleksle, ATM vasıtasıyla, 
elektronik ortamda (internet ve kapalı devre 
iletişim sistemleri) ve benzeri iletişim 
araçlarıyla ve sözlü olarak da verme hakkına 
sahiptir. 

Yazılı olarak verilen Emirler dışında herhangi 
bir iletişim aracıyla iletilen Emirler’in  tümü 
genel hükümler uyarınca sözlü emir 
niteliğindedir.Ancak Alım Satıma Aracılık 
Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Genel 
Hükümlerinin faks talimatlarına ilişkin 11. 
madde hükümleri saklıdır.

İNTEGRAL, telefonla aldığı Emirler’e ilişkin 
ses kayıtlarını ve yazılı dokümantasyonu 
sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü 
süre boyunca saklayacaktır. MÜŞTERİ veya 
onun yetkili temsilci/temsilcilerinin 
imzasının bulunmadığı Emirler’le ilgili 
ihtilâfların çözümlenmesinde, Kurul ve 
Borsa bu kayıtları ve ilgili  diğer dokümanları 
dikkate alacaklardır.  İNTEGRAL,  Emirler de 
dahil herhangi bir sözlü talimatı 
uygulamadan önce, bu talimatın yazılı 
olarak teyit edilmesini isteme hakkına 
sahiptir. Ancak İNTEGRAL, bu yetkisini 

kullanmakla yükümlü değildir. Herhangi bir 
ihtilâf halinde, MÜŞTERİ'nın onayını içeren 
bu kayıtlar, ilgili işlemlerin delili sayılacaktır.

MÜŞTERİ Emrin verilmesi esnasında işlemin 
açığa satış olduğunu belirtmek zorundadır. 
Ayrıca, MÜŞTERİ, vereceği Emir’de satılacak 
finansal aracın adını ve miktarını, Emrin 
geçerlilik süresini, açığa satılan finansal 
aracın ödünç veren şahsa iade edileceği 
tarihi, satış bedelinin ne şekilde 
değerlendirileceğini ve talep edilebilecek 
diğer bilgileri vermekle yükümlüdür. 
İNTEGRAL, herhangi bir Emri tamamen 
veya kısmen reddetme hakkına sahiptir. 
Emirler’in reddedilmesi halinde, İNTEGRAL, 
ilgili Emri aldığı anda bu durumu herhangi 
bir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın 
MÜŞTERİ'ye veya onun temsilci veya 
temsilcilerine bildirecektir.
MÜŞTERİ, kendi takdirine göre Emrin 
geçerlilik süresini tespit edebilir. Geçerlilik 
süresi belirtilmeyen bir Emir, seans sırasında 
verilmiş ise, o seans süresince, seans harici 
bir zamanda verilmiş ise, takip eden ilk 
seans süresince geçerli sayılacaktır. Emrin 
yerine getirilememesi halinde Emir 
geçerliliğini kaybedecektir.

MÜŞTERİ, İNTEGRAL'in kendi makul 

kontrolü dışında bulunan mücbir sebepler 
ve/veya doğal afetlerden kaynaklanan zarar 
ve kayıplar için sorumlu tutulmayacağını 
kabul eder. MÜŞTERİ, ayrıca, faksla, 
e-postayla veya başka elektronik araçlarla 
iletilen Emirler’in İNTEGRAL’e 
ulaşmamasından dolayı Emirler’in 

uygulanmamasından ve/veya açık olmayan 
Emirler’in açıklığa kavuşturulması 
talebinden dolayı Emrin geç 
uygulanmasından ötürü MÜŞTERİ'nın 
uğrayabileceği zarar ve kayıplardan da 
İNTEGRAL'in sorumlu tutulmayacağını 
kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, ödünç aldığı  ve açığa sattığı 
finansal araçları,  açığa satış emrinde belirt-
tiği iade günü en geç saat 16:30’a kadar,  ya 
da bu tarih tatil gününe denk geldiği 
takdirde, takip eden ilk iş günü Borsa’da 
birinci seans başlamadan önce İNTEGRAL’e 
mislen iade ettiği takdirde, açığa satış işlemi 
tasfiye edilmiş olacaktır.

Satıma konu olan finansal araçların, emrin 
verildiği an itibarıyla, MÜŞTERİ’nin İNTE-
GRAL nezdindeki hesabında bulunmaması 
veya takas yükümlülüğünün ilgili finansal 
araçların ödünç alınması sureti ile yerine 
getirilmesi durumunda, MÜŞTERİ’nin her-
hangi bir ilave bildirimine ihtiyaç duyul-
maksızın, verilen satım emrinin açığa satış 
emri olduğu kabul edilir.

Satışı yapılan finansal araçların   tamamının 
veya bir kısmının takas süresi içinde tevdi 
edilmemesi veya söz konusu finansal 
araçların takas tarihi itibariyle  MÜŞTERİ’nin 
İNTEGRAL nezdindeki hesaplarında bulun-
maması durumunda MÜŞTERİ’ye temerrüt 
hükümleri uygulanacak ve takas tarihini 
izleyen en geç 2 (iki) iş günü içerisinde 

(i) açığa satıştan elde edilen gelirin 
kullanılması suretiyle ilgili finansal 
araçların satın alınması,   ya da 

(ii) ilgili mevzuatın veya genel hükümler-
in uygulanması yoluyla temerrüt tasfiye 
edilecek ya da temerrüdün tasfiyesi için 
gerekli işlemlere başlanacaktır.

İNTEGRAL, açığa satış yapacak  MÜŞTERİ 
adına işbu Sözleşmenin imzalanmasını taki-
ben bir kredi hesabı açacaktır. Açığa satış 
işleminden elde edilecek tutarlar söz 
konusu kredi hesabına alacak kaydedilecek 
ve bu tutarlar, İNTEGRAL tarafından uygun 
görülmesi halinde, MÜŞTERİ’nin talimatları-
na uygun olarak nemalandırılacaktır.

Açığa satış işlemlerinde özkaynak tutarı, 
işleme konu finansal araçların cari değerleri 
ile açığa satıştan elde edilen hasılatın 
toplanması suretiyle hesaplanacaktır. Açığa 
satış işlemlerinde özkaynak oranı aşağıdaki 
formüle göre hesaplanacaktır.

Özkaynak Oranı: (Özkaynak Tutarı – Açığa 

Satışa Konu Finansal Araçların Piyasa 
Değeri) / Özkaynak Tutarı

MÜŞTERİ, açığa satış işleminde, başlangıçta 
asgari %50 oranında özkaynağı İNTEGRAL’e 
yatırmakla yükümlüdür. Açığa satış işlemi 
süresince özkaynak oranının asgari %35 
olması zorunludur. MÜŞTERİ, İNTEGRAL’in, 
MÜŞTERİ’nin finansal durumunu ve açığa 
satılan  finansal aracın riskini göz önünde 
bulundurarak özkaynak oranını tek taraflı 
olarak yükseltebileceğini kabul ve beyan 
eder.  MÜŞTERİ,    İNTEGRAL  tarafından  
daha  yüksek  bir  oranın  belirlenmesi  
halinde,  bu  orana  uygun  olarak  gerekli  
ilave özkaynağı temin edeceğini kabul, 
beyan ve taahhüt eder.

Madde 6: 
EMİRLERİN TASFİYESİ

Madde 7: 
ÖZKAYNAK
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Taraflar, ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca 
özkaynak olarak kabul edilebilecek değer-
lerin, nakit olarak Türk Lirası ve  konvertible 
döviz olduğunu, finansal araç  olarak ise 
İMKB tarafından ilan edilen “Açığa Satışa ve 
Kredili İşlemlere Konu Olabilecek Finansal 
Araçlar Listesi”nde belirtilen finansal araçlar, 
A ve B tipi yatırım fonu katılma belgeleri,  
Borsa’da işlem görmesi kaydıyla devlet 
tahvili ve hazine bonosu, İstanbul Altın Bor-
sasında işlem görmekte olan ve Hazine 
Müsteşarlığının belirlediği standartlardaki 
altın ve diğer
kıymetli madenler ve Kurul’ca uygun 
görülecek diğer finansal araçlar olduğunu 
kabul ederler. 

Özkaynak olarak kabul edilen finansal 
araçların değerlemesinde;

(i) Finansal aracın alımının yapıldığı 
günde söz konusu aracın alış fiyatı ve 
komisyonları,

(ii) Takip eden günlerde finansal aracın 
bir önceki seans ağırlıklı ortalama fiyatı,

(iii) Bir önceki seansta finansal araca ait 
işlemin olmaması ve/veya ağırlıklı ortala-
ma fiyatın elde edilememesi durumun-
da, en son seansa ait en iyi alış ve en iyi 
satış fiyatlı emirlerin aritmetik ortalaması,

(iv) Yatırım  fonu  katılma  belgelerinin  
değerlemesinde,  gün  sonunda  fon  
kurucusu  tarafından  açıklanan  alış 
fiyatları,

(v) Konvertibl dövizlerin değerleme-
sinde, borsalar ve teşkilatlandırılmış diğer 
piyasalarda oluşan fiyatlar, fiyatın söz 
konusu piyasalarda oluşmaması halinde 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
tarafından ilan edilen döviz alış kurları,

(vi) DİBS’lere ilişkin değerlemede ise 
Kurul’un aracı kurumların sermayelerine 
ve sermaye yeterliliklerine ilişkin düzen-

lemelerinde yer alan değerleme ilkeleri,

esas alınacaktır.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda 
değerlemeye tabi tutulan;

(i) Nakit, devlet tahvili, hazine bonosu ve 
B tipi yatırım fonu katılma belgesi, İstan-
bul Altın Borsası’nda işlem görmekte 
olan ve Hazine Müsteşarlığı’nın belirle-
diği standartlardaki altın ve diğer kıymetli 
madenler ve/veya Kurul’ca uygun 
görülecek diğer finansal araçların 
%100’ü ,

(ii) İMKB 100 endeksine dahil hisselerin 
ve/veya A tipi yatırım fonu katılma belge-
lerinin %90’ı,

(iii) İMKB 100 endeksi dışında kalan 
hisselerin  %75’i, 

özkaynak olarak kabul edilebilecektir.

İNTEGRAL, MÜŞTERİ’nin özkaynak hesabın-
da açığa satış için bulundurduğu tutarı her iş 
günü itibarıyla hesaplayacaktır.

Özkaynak oranının, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı’nda öngörülen veya İNTEGRAL’in 
belirlediği asgari   özkaynak oranının altına 
düştüğü hallerde, İNTEGRAL yazılı olarak ve 
en hızlı biçimde iletilebilecek şekilde 
MÜŞTERİ’ye özkaynak tamamlama çağrısın-
da bulunacaktır.    MÜŞTERİ  durumun 
kendisine tebliğ  edildiği  tarihten itibaren 2 
(iki) işgünü içerisinde özkaynağı tamamla-
mak zorundadır. Aksi takdirde, İNTEGRAL, 
başka bir ihbara gerek duymaksızın, açığa 
satıştan elde edilen nakdi kullanarak veya 
özkaynak olarak verilen finansal araçları 
satarak açığa satışı tasfiye etme yetkisine 
sahiptir.

MÜŞTERİ, hesabındaki özkaynak tutarının 
asgari özkaynak oranını sağlayan tutarın üzer-
ine çıkması halinde, özkaynak fazlasını nakit  

olarak  çekebileceği gibi,  fazla  tutarı,  İNTE-
GRAL tarafından kabul  edilmesi  koşuluyla,  
yeni açığa satış işlemlerinde de özkaynak 
olarak kullanabilir. MÜŞTERİ, asgari özkaynak 
oranının yetkili otoriteler veya İNTEGRAL 
tarafından tek taraflı olarak artırılması halinde, 
MÜŞTERİ’ye bildirimde bulunulması koşuluy-
la, işbu Sözleşmede yer alan hükümler 
değiştirilmeksizin yeni oranların uygula-
nacağını kabul ve beyan eder.

Kredili olarak alınan finansal araçlar açığa 
satış işlemlerinde özkaynak olarak 
kullanılamaz.

MÜŞTERİ, İNTEGRAL’in onayını almak şartıy-
la, özkaynak olarak verdiği kıymetleri başka 
kıymetlerle değiştirebilir.

MÜŞTERİ, özkaynak yükümlülüğünü yerine 
getirmediği takdirde, Alım Satıma Aracılık 
Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Genel 
Hükümlerinin temerrüde ilişkin hükümleri-
nin uygulanacağını kabul ve beyan eder. 
Ayrıca MÜŞTERİ, özkaynak yüküm-
lülüğünün yerine getirilmesinde temerrüde 
düştüğü hallerde, Sermaye Piyasası 
mevzuatında düzenlenen müeyyidelere tabi 
olacaktır.

İNTEGRAL, açığa satış yapacak  MÜŞTERİ 
adına işbu Sözleşmenin imzalanmasını taki-
ben bir kredi hesabı açacaktır. Açığa satış 
işleminden elde edilecek tutarlar söz 
konusu kredi hesabına alacak kaydedilecek 
ve bu tutarlar, İNTEGRAL tarafından uygun 
görülmesi halinde, MÜŞTERİ’nin talimatları-
na uygun olarak nemalandırılacaktır.

Açığa satış işlemlerinde özkaynak tutarı, 
işleme konu finansal araçların cari değerleri 
ile açığa satıştan elde edilen hasılatın 
toplanması suretiyle hesaplanacaktır. Açığa 
satış işlemlerinde özkaynak oranı aşağıdaki 
formüle göre hesaplanacaktır.

Özkaynak Oranı: (Özkaynak Tutarı – Açığa 

Satışa Konu Finansal Araçların Piyasa 
Değeri) / Özkaynak Tutarı

MÜŞTERİ, açığa satış işleminde, başlangıçta 
asgari %50 oranında özkaynağı İNTEGRAL’e 
yatırmakla yükümlüdür. Açığa satış işlemi 
süresince özkaynak oranının asgari %35 
olması zorunludur. MÜŞTERİ, İNTEGRAL’in, 
MÜŞTERİ’nin finansal durumunu ve açığa 
satılan  finansal aracın riskini göz önünde 
bulundurarak özkaynak oranını tek taraflı 
olarak yükseltebileceğini kabul ve beyan 
eder.  MÜŞTERİ,    İNTEGRAL  tarafından  
daha  yüksek  bir  oranın  belirlenmesi  
halinde,  bu  orana  uygun  olarak  gerekli  
ilave özkaynağı temin edeceğini kabul, 
beyan ve taahhüt eder.
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Taraflar, ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca 
özkaynak olarak kabul edilebilecek değer-
lerin, nakit olarak Türk Lirası ve  konvertible 
döviz olduğunu, finansal araç  olarak ise 
İMKB tarafından ilan edilen “Açığa Satışa ve 
Kredili İşlemlere Konu Olabilecek Finansal 
Araçlar Listesi”nde belirtilen finansal araçlar, 
A ve B tipi yatırım fonu katılma belgeleri,  
Borsa’da işlem görmesi kaydıyla devlet 
tahvili ve hazine bonosu, İstanbul Altın Bor-
sasında işlem görmekte olan ve Hazine 
Müsteşarlığının belirlediği standartlardaki 
altın ve diğer
kıymetli madenler ve Kurul’ca uygun 
görülecek diğer finansal araçlar olduğunu 
kabul ederler. 

Özkaynak olarak kabul edilen finansal 
araçların değerlemesinde;

(i) Finansal aracın alımının yapıldığı 
günde söz konusu aracın alış fiyatı ve 
komisyonları,

(ii) Takip eden günlerde finansal aracın 
bir önceki seans ağırlıklı ortalama fiyatı,

(iii) Bir önceki seansta finansal araca ait 
işlemin olmaması ve/veya ağırlıklı ortala-
ma fiyatın elde edilememesi durumun-
da, en son seansa ait en iyi alış ve en iyi 
satış fiyatlı emirlerin aritmetik ortalaması,

(iv) Yatırım  fonu  katılma  belgelerinin  
değerlemesinde,  gün  sonunda  fon  
kurucusu  tarafından  açıklanan  alış 
fiyatları,

(v) Konvertibl dövizlerin değerleme-
sinde, borsalar ve teşkilatlandırılmış diğer 
piyasalarda oluşan fiyatlar, fiyatın söz 
konusu piyasalarda oluşmaması halinde 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
tarafından ilan edilen döviz alış kurları,

(vi) DİBS’lere ilişkin değerlemede ise 
Kurul’un aracı kurumların sermayelerine 
ve sermaye yeterliliklerine ilişkin düzen-

lemelerinde yer alan değerleme ilkeleri,

esas alınacaktır.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda 
değerlemeye tabi tutulan;

(i) Nakit, devlet tahvili, hazine bonosu ve 
B tipi yatırım fonu katılma belgesi, İstan-
bul Altın Borsası’nda işlem görmekte 
olan ve Hazine Müsteşarlığı’nın belirle-
diği standartlardaki altın ve diğer kıymetli 
madenler ve/veya Kurul’ca uygun 
görülecek diğer finansal araçların 
%100’ü ,

(ii) İMKB 100 endeksine dahil hisselerin 
ve/veya A tipi yatırım fonu katılma belge-
lerinin %90’ı,

(iii) İMKB 100 endeksi dışında kalan 
hisselerin  %75’i, 

özkaynak olarak kabul edilebilecektir.

İNTEGRAL, MÜŞTERİ’nin özkaynak hesabın-
da açığa satış için bulundurduğu tutarı her iş 
günü itibarıyla hesaplayacaktır.

Özkaynak oranının, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı’nda öngörülen veya İNTEGRAL’in 
belirlediği asgari   özkaynak oranının altına 
düştüğü hallerde, İNTEGRAL yazılı olarak ve 
en hızlı biçimde iletilebilecek şekilde 
MÜŞTERİ’ye özkaynak tamamlama çağrısın-
da bulunacaktır.    MÜŞTERİ  durumun 
kendisine tebliğ  edildiği  tarihten itibaren 2 
(iki) işgünü içerisinde özkaynağı tamamla-
mak zorundadır. Aksi takdirde, İNTEGRAL, 
başka bir ihbara gerek duymaksızın, açığa 
satıştan elde edilen nakdi kullanarak veya 
özkaynak olarak verilen finansal araçları 
satarak açığa satışı tasfiye etme yetkisine 
sahiptir.

MÜŞTERİ, hesabındaki özkaynak tutarının 
asgari özkaynak oranını sağlayan tutarın üzer-
ine çıkması halinde, özkaynak fazlasını nakit  

MÜŞTERİ’nin özkaynak olarak yatırdığı 
finansal araçlardan doğan faiz ve temettü 
gelirleri ile ana para ödemeleri ve diğer 
her türlü gelirler MÜŞTERİ’ye ait olup, 
MÜŞTERİ adına ve hesabına İNTEGRAL 
tarafından tahsil edilir. Ayrıca İNTEGRAL, 
MÜŞTERİ’nin özkaynak olarak yatırdığı 
finansal araçlardan kaynaklanan  oy hak-
ları, rüçhan hakları ve bedelsiz pay alma 
hakları da dahil olmak üzere tüm hakları 
MÜŞTERİ adına ve hesabına kullanma yet-
kisine sahiptir. Ancak, genel kurulda veka-
leten oy kullanılmasına ilişkin olarak Ser-
maye Piyasası Mevzuatında  yer alan 
düzenlemeler saklıdır. Diğer taraftan, 
İNTEGRAL’in MÜŞTERİ adına bedelli 
sermaye  artırımlarında  rüçhan  hakkını  
kullanılabilmesi  için,  MÜŞTERİ’nin,  İNTE-
GRAL  tarafından  kendisine  bildirilen  
süre içerisinde, yazılı olarak talimat ver-
mesi zorunludur. MÜŞTERİ, bedelli 
sermaye artırımına katılmaya karar verdiği 
takdirde, İNTEGRAL tarafından belirlenen 
süre içerisinde ve herhalükarda sermaye 
artırımı izhanamesinde belirtilen süre 
zarfında, rüçhan haklarının kullanılabilme-
si için gereken tutarı İNTEGRAL nezdinde-
ki hesabında serbest bakiye olarak bulun-
durmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ’nin hes-
aplarında yeterli bakiyenin bulunmaması 
dolayısıyla rüçhan hakkının kullanılama-

ması halinde İNTEGRAL’in hiçbir sorumlu-
luğu bulunmayacaktır.
İNTEGRAL'in yukarıda bahsi geçen 
hizmetleri için, Taraflar arasında karar-
laştırılacak ilave bir ücret uygulanabilir.

MÜŞTERİ, açığa sattığı finansal aracı İNTE-
GRAL’den veya İNTEGRAL aracılığıyla İNTE-
GRAL’in müşterilerinden ödünç aldığı 
takdirde, ödünç alınan finansal araçlarla 
bağlantılı hakların kullanılmasında aşağıda 
yer alan prensiplere uyulacaktır:

(i) Ödüncün vadesine kadar geçecek 
süre zarfında bir temettü ödemesi söz 
konusu olduğu takdirde,    MÜŞTERİ 
ödünç aldığı finansal araca isabet eden 
temettü tutarını,  temettü dağıtımının 
olduğu gün saat 17:00’ye kadar İNTE-
GRAL’e yatırmak zorundadır.

(ii) Ödüncün vadesine kadar geçecek 
süre zarfında bedelsiz sermaye artırımı 
olduğu takdirde, İNTEGRAL’ın alacağı, 
ödünç alınan finansal aracın miktarının 
bedelsiz sermaye artırım oranı ile 
çarpımı neticesinde bulunan tutar kadar 
artırılır. MÜŞTERİ, ödüncün iade 
edileceği tarihte, bedelsiz sermaye 
artırımı neticesinde iktisap ettiği finansal 
araçları ödünç aldığı finansal araçlarla 

birlikte İNTEGRAL’e iade etmekle 
yükümlüdür.

(iii) Ödüncün vadesine kadar geçecek 
süre zarfında bedelli sermaye artırımı 
olduğu takdirde, İNTEGRAL MÜŞTERİ’ye 
bedelli artırıma katılması gerekip gerek-
mediğini ve gerekiyorsa hangi oranda 
katılması gerektiğini bildirecektir. 
MÜŞTERİ’nin bedelli sermaye artırımına 
katılmasının gerekli olduğu hallerde, 
rüçhan haklarının kullanılabilmesi için 
gerekli olan tutar MÜŞTERİ’nin hesabına 
yatırılacaktır. MÜŞTERİ, ödüncün iade 
edileceği tarihte, bedelli sermaye artırımı 
neticesinde iktisap ettiği finansal araçları 
ödünç aldığı finansal araçlarla birlikte 
İNTEGRAL’e iade etmekle yükümlüdür.

(iv)  Ödüncün vadesine kadar geçecek 
süre zarfında bir genel kurul toplantısı 
yapılması halinde, İNTEGRAL oy hak-
larını MÜŞTERİ adına kullanmaya yetki-
lidir. Ancak, genel kurulda vekaleten oy 
kullanılmasına ilişkin olarak Sermaye 
Piyasası Mevzuatında  yer alan düzenle-
meler saklıdır.

MÜŞTERİ açığa satış işlemlerine konu finan-
sal araçları, İNTEGRAL aracılığıyla, “Takas-
bank Ödünç Pay Senedi Piyasası”ndan 
ödünç aldığı takdirde, Takasbank Ödünç 
Pay Senedi Piyasası İşlemleri Yönetmeliği 
hükümlerinin uygulanacağını kabul ve 
beyan eder.

olarak  çekebileceği gibi,  fazla  tutarı,  İNTE-
GRAL tarafından kabul  edilmesi  koşuluyla,  
yeni açığa satış işlemlerinde de özkaynak 
olarak kullanabilir. MÜŞTERİ, asgari özkaynak 
oranının yetkili otoriteler veya İNTEGRAL 
tarafından tek taraflı olarak artırılması halinde, 
MÜŞTERİ’ye bildirimde bulunulması koşuluy-
la, işbu Sözleşmede yer alan hükümler 
değiştirilmeksizin yeni oranların uygula-
nacağını kabul ve beyan eder.

Kredili olarak alınan finansal araçlar açığa 
satış işlemlerinde özkaynak olarak 
kullanılamaz.

MÜŞTERİ, İNTEGRAL’in onayını almak şartıy-
la, özkaynak olarak verdiği kıymetleri başka 
kıymetlerle değiştirebilir.

MÜŞTERİ, özkaynak yükümlülüğünü yerine 
getirmediği takdirde, Alım Satıma Aracılık 
Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Genel 
Hükümlerinin temerrüde ilişkin hükümleri-
nin uygulanacağını kabul ve beyan eder. 
Ayrıca MÜŞTERİ, özkaynak yüküm-
lülüğünün yerine getirilmesinde temerrüde 
düştüğü hallerde, Sermaye Piyasası 
mevzuatında düzenlenen müeyyidelere tabi 
olacaktır.

İNTEGRAL, açığa satış yapacak  MÜŞTERİ 
adına işbu Sözleşmenin imzalanmasını taki-
ben bir kredi hesabı açacaktır. Açığa satış 
işleminden elde edilecek tutarlar söz 
konusu kredi hesabına alacak kaydedilecek 
ve bu tutarlar, İNTEGRAL tarafından uygun 
görülmesi halinde, MÜŞTERİ’nin talimatları-
na uygun olarak nemalandırılacaktır.

Açığa satış işlemlerinde özkaynak tutarı, 
işleme konu finansal araçların cari değerleri 
ile açığa satıştan elde edilen hasılatın 
toplanması suretiyle hesaplanacaktır. Açığa 
satış işlemlerinde özkaynak oranı aşağıdaki 
formüle göre hesaplanacaktır.

Özkaynak Oranı: (Özkaynak Tutarı – Açığa 

Satışa Konu Finansal Araçların Piyasa 
Değeri) / Özkaynak Tutarı

MÜŞTERİ, açığa satış işleminde, başlangıçta 
asgari %50 oranında özkaynağı İNTEGRAL’e 
yatırmakla yükümlüdür. Açığa satış işlemi 
süresince özkaynak oranının asgari %35 
olması zorunludur. MÜŞTERİ, İNTEGRAL’in, 
MÜŞTERİ’nin finansal durumunu ve açığa 
satılan  finansal aracın riskini göz önünde 
bulundurarak özkaynak oranını tek taraflı 
olarak yükseltebileceğini kabul ve beyan 
eder.  MÜŞTERİ,    İNTEGRAL  tarafından  
daha  yüksek  bir  oranın  belirlenmesi  
halinde,  bu  orana  uygun  olarak  gerekli  
ilave özkaynağı temin edeceğini kabul, 
beyan ve taahhüt eder.

Madde 8: 
FINANSAL ARAÇLARLA BAĞLANTILI HAKLARIN KULLANILMASI
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MÜŞTERİ’nin özkaynak olarak yatırdığı 
finansal araçlardan doğan faiz ve temettü 
gelirleri ile ana para ödemeleri ve diğer 
her türlü gelirler MÜŞTERİ’ye ait olup, 
MÜŞTERİ adına ve hesabına İNTEGRAL 
tarafından tahsil edilir. Ayrıca İNTEGRAL, 
MÜŞTERİ’nin özkaynak olarak yatırdığı 
finansal araçlardan kaynaklanan  oy hak-
ları, rüçhan hakları ve bedelsiz pay alma 
hakları da dahil olmak üzere tüm hakları 
MÜŞTERİ adına ve hesabına kullanma yet-
kisine sahiptir. Ancak, genel kurulda veka-
leten oy kullanılmasına ilişkin olarak Ser-
maye Piyasası Mevzuatında  yer alan 
düzenlemeler saklıdır. Diğer taraftan, 
İNTEGRAL’in MÜŞTERİ adına bedelli 
sermaye  artırımlarında  rüçhan  hakkını  
kullanılabilmesi  için,  MÜŞTERİ’nin,  İNTE-
GRAL  tarafından  kendisine  bildirilen  
süre içerisinde, yazılı olarak talimat ver-
mesi zorunludur. MÜŞTERİ, bedelli 
sermaye artırımına katılmaya karar verdiği 
takdirde, İNTEGRAL tarafından belirlenen 
süre içerisinde ve herhalükarda sermaye 
artırımı izhanamesinde belirtilen süre 
zarfında, rüçhan haklarının kullanılabilme-
si için gereken tutarı İNTEGRAL nezdinde-
ki hesabında serbest bakiye olarak bulun-
durmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ’nin hes-
aplarında yeterli bakiyenin bulunmaması 
dolayısıyla rüçhan hakkının kullanılama-

ması halinde İNTEGRAL’in hiçbir sorumlu-
luğu bulunmayacaktır.
İNTEGRAL'in yukarıda bahsi geçen 
hizmetleri için, Taraflar arasında karar-
laştırılacak ilave bir ücret uygulanabilir.

MÜŞTERİ, açığa sattığı finansal aracı İNTE-
GRAL’den veya İNTEGRAL aracılığıyla İNTE-
GRAL’in müşterilerinden ödünç aldığı 
takdirde, ödünç alınan finansal araçlarla 
bağlantılı hakların kullanılmasında aşağıda 
yer alan prensiplere uyulacaktır:

(i) Ödüncün vadesine kadar geçecek 
süre zarfında bir temettü ödemesi söz 
konusu olduğu takdirde,    MÜŞTERİ 
ödünç aldığı finansal araca isabet eden 
temettü tutarını,  temettü dağıtımının 
olduğu gün saat 17:00’ye kadar İNTE-
GRAL’e yatırmak zorundadır.

(ii) Ödüncün vadesine kadar geçecek 
süre zarfında bedelsiz sermaye artırımı 
olduğu takdirde, İNTEGRAL’ın alacağı, 
ödünç alınan finansal aracın miktarının 
bedelsiz sermaye artırım oranı ile 
çarpımı neticesinde bulunan tutar kadar 
artırılır. MÜŞTERİ, ödüncün iade 
edileceği tarihte, bedelsiz sermaye 
artırımı neticesinde iktisap ettiği finansal 
araçları ödünç aldığı finansal araçlarla 

birlikte İNTEGRAL’e iade etmekle 
yükümlüdür.

(iii) Ödüncün vadesine kadar geçecek 
süre zarfında bedelli sermaye artırımı 
olduğu takdirde, İNTEGRAL MÜŞTERİ’ye 
bedelli artırıma katılması gerekip gerek-
mediğini ve gerekiyorsa hangi oranda 
katılması gerektiğini bildirecektir. 
MÜŞTERİ’nin bedelli sermaye artırımına 
katılmasının gerekli olduğu hallerde, 
rüçhan haklarının kullanılabilmesi için 
gerekli olan tutar MÜŞTERİ’nin hesabına 
yatırılacaktır. MÜŞTERİ, ödüncün iade 
edileceği tarihte, bedelli sermaye artırımı 
neticesinde iktisap ettiği finansal araçları 
ödünç aldığı finansal araçlarla birlikte 
İNTEGRAL’e iade etmekle yükümlüdür.

(iv)  Ödüncün vadesine kadar geçecek 
süre zarfında bir genel kurul toplantısı 
yapılması halinde, İNTEGRAL oy hak-
larını MÜŞTERİ adına kullanmaya yetki-
lidir. Ancak, genel kurulda vekaleten oy 
kullanılmasına ilişkin olarak Sermaye 
Piyasası Mevzuatında  yer alan düzenle-
meler saklıdır.

MÜŞTERİ açığa satış işlemlerine konu finan-
sal araçları, İNTEGRAL aracılığıyla, “Takas-
bank Ödünç Pay Senedi Piyasası”ndan 
ödünç aldığı takdirde, Takasbank Ödünç 
Pay Senedi Piyasası İşlemleri Yönetmeliği 
hükümlerinin uygulanacağını kabul ve 
beyan eder.

Açığa satış işlemi açığa satışa konu olacak 
finansal aracın en son gerçekleşen işlem 
fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden 
yapılır. Ancak, en son gerçekleşen fiyatın bir 
önceki fiyattan daha yüksek olması halinde, 

açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat 
düzeyinden yapılabilir.

Seansın açılışında en son gerçekleşen fiyat, 
bir önceki seans kapanış fiyatıdır.

Madde 9: 
İŞLEMLERDE FİYAT SINIRI

İNTEGRAL, kullandıracağı kredi için 
Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın teminat 
olarak verilmesini öngördüğü özkaynakların 
yanı sıra, MÜŞTERİ’den ilave ayni ve/veya 
şahsi teminat vermesini talep edebilir. Kredi-
nin birden fazla hesap üzerinden kullandırıl-
ması halinde İNTEGRAL, her bir hesap için 
bir veya birden çok teminat isteyebilir. Bu 
durumda  verilen teminatlar, MÜŞTERİ’nın 
İNTEGRAL’e olan borçlarının tamamını 
garanti edecektir.

İNTEGRAL temin edeceği kredi için 
MÜŞTERİ’den, önceden yazılı olarak bildi-
rimde bulunmak koşulu ile, birden fazla 
teminat türünü birlikte göstermesini, verdiği 
teminatları değiştirmesini, yeni veya ilave 
teminat vermesini isteyebilir. MÜŞTERİ, 
İNTEGRAL tarafından teminata ilişkin olarak 

belirlenen söz konusu koşulları kabul 
etmediği takdirde borcunu tamamen 
ödemek suretiyle işbu Sözleşmeyi sona 
erdirebilir.

İNTEGRAL, dilerse tek taraflı olarak tayin 
edeceği bankadan/bankalardan aldığı kredi-
yi, öngöreceği şartların yerine getirilmesi ve 
teminatların verilmesi kaydıyla, MÜŞTERİ’ye 
kullandırabilir. MÜŞTERİ, İNTEGRAL ile 
banka arasındaki kredi sözleşmesinden 
doğmuş ve/veya doğacak bütün ödeme 
yükümlülüklerinin MÜŞTERİ’nin kullandığı 
kredi miktarına isabet eden bölümünü, 
İNTEGRAL’in bankaya yapacağı ödeme 
tarihinden 2 işgünü önce İNTEGRAL’e öde-
mekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, İNTEGRAL’in 
ödeme tarihini önceden kendisine bildirmiş 
olmasına rağmen, ödeme yükümlülüğünü 

yerine getirmediği takdirde başka bir bildi-
rime gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş 
olacağını ve bu nedenle İNTEGRAL’in, her 
ne ad altında olursa olsun doğacak zararını, 

Genel Hükümler’in temerrüde ilişkin 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, İNTE-
GRAL’e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 10: 
GARANTİ
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İNTEGRAL, kullandıracağı kredi için 
Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın teminat 
olarak verilmesini öngördüğü özkaynakların 
yanı sıra, MÜŞTERİ’den ilave ayni ve/veya 
şahsi teminat vermesini talep edebilir. Kredi-
nin birden fazla hesap üzerinden kullandırıl-
ması halinde İNTEGRAL, her bir hesap için 
bir veya birden çok teminat isteyebilir. Bu 
durumda  verilen teminatlar, MÜŞTERİ’nın 
İNTEGRAL’e olan borçlarının tamamını 
garanti edecektir.

İNTEGRAL temin edeceği kredi için 
MÜŞTERİ’den, önceden yazılı olarak bildi-
rimde bulunmak koşulu ile, birden fazla 
teminat türünü birlikte göstermesini, verdiği 
teminatları değiştirmesini, yeni veya ilave 
teminat vermesini isteyebilir. MÜŞTERİ, 
İNTEGRAL tarafından teminata ilişkin olarak 

belirlenen söz konusu koşulları kabul 
etmediği takdirde borcunu tamamen 
ödemek suretiyle işbu Sözleşmeyi sona 
erdirebilir.

İNTEGRAL, dilerse tek taraflı olarak tayin 
edeceği bankadan/bankalardan aldığı kredi-
yi, öngöreceği şartların yerine getirilmesi ve 
teminatların verilmesi kaydıyla, MÜŞTERİ’ye 
kullandırabilir. MÜŞTERİ, İNTEGRAL ile 
banka arasındaki kredi sözleşmesinden 
doğmuş ve/veya doğacak bütün ödeme 
yükümlülüklerinin MÜŞTERİ’nin kullandığı 
kredi miktarına isabet eden bölümünü, 
İNTEGRAL’in bankaya yapacağı ödeme 
tarihinden 2 işgünü önce İNTEGRAL’e öde-
mekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, İNTEGRAL’in 
ödeme tarihini önceden kendisine bildirmiş 
olmasına rağmen, ödeme yükümlülüğünü 

yerine getirmediği takdirde başka bir bildi-
rime gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş 
olacağını ve bu nedenle İNTEGRAL’in, her 
ne ad altında olursa olsun doğacak zararını, 

Genel Hükümler’in temerrüde ilişkin 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, İNTE-
GRAL’e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, ödünç aldığı açığa satışa konu 
finansal araçları  açığa satış emrinde belirt-
tiği tarihte ilk seanstan önce başka bir ihtar 
ve işleme gerek kalmadan iade etmeyi kabul 
ve taahhüt eder.

Açığa  satış  işlemi  karşılığı  yatırılan  özkay-
nak  tutarının,  mevzuatın  öngördüğü  veya  
İNTEGRAL  tarafından  belirlenen  asgari 
özkaynak tutarını sağlayan oranının altında 
kalması ya da özkaynak hesabındaki 
varlıkların özkaynak niteliğini yitirmesi 
hallerinde (MÜŞTERİ’nin özkaynak olarak 
yatırdığı finansal araçların işlem sıralarının 
sürekli olarak kapatılması veya işlem sıraları 
geçici olarak durdurulmuş söz konusu 
finansal araçların kapalılık halinin 5 iş günün-
den fazla sürmesi veya özkaynak olarak 
yatırılan finansal araçların “Açığa Satışa ve 
Kredili İşlemlere Konu Olabilecek Finansal 
Araçlar Listesi”nden çıkarılması ) İNTEGRAL, 
MÜŞTERİ’ye aynı gün içerisinde, en seri 
haberleşme aracı ile (faks, telefon, elektron-
ik ortam ve benzeri) özkaynak tamamlama 

çağrısında bulunarak eksikliğin tamamlan-
masını talep edecektir.

MÜŞTERİ,  bildirimin yapıldığı günden itibar-
en 2 (iki) iş günü içerisinde, İNTEGRAL 
nezdindeki özkaynak hesabına, İNTEGRAL
tarafından kabul edilebilecek varlıkları yatıra-
cak ve özkaynak tutarını talep edilen seviy-
eye yükseltecektir.

MÜŞTERİ’nin açığa sattığı finansal araçları, 
alım-satım işlemlerinin durdurulması  veya 
likidite sorunu nedeni ile temin edememesi 
durumunda, açığa satışı yapılan finansal 
araçların Borsa’da gerçekleşen son işlem fiyatı 
üzerinden hesaplanacak bedeli, nakit olarak,  
MÜŞTERİ tarafından İNTEGRAL’e ödenir.

MÜŞTERİ, yukarıda bahsi geçen yüküm-
lülüklerini tamamen ya da kısmen yerine 
getirmediği takdirde, İNTEGRAL’in kendisine 
bir ihbarda bulunmasına veya mehil verme-
sine gerek olmaksızın temerrüde düşmüş 
sayılacağını kabul ve beyan eder.

Açığa satış amacıyla gerçekleştirilecek 
ödünç işlemlerinde MÜŞTERİ İNTEGRAL’e 
ödünce konu sermaye piyasası araçlarının 
cari değeri üzerinden veya işlem bazında 
kararlaştırılacak sabit bir ücret şeklinde  hes-
aplanacak komisyon tutarını ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

Komisyon, ödünce konu finansal araçların 
İNTEGRAL’e  iade edildiği tarihte veya 
ödünç süresi dolmamış ise, ayın son 
işgününde ödenecektir.

Komisyon tutarı, Tarafların karşılıklı yazılı 
anlaşması ile, bazı finansal araçlar itibari-
yle ve/veya piyasa şartlarındaki değişik-
likler nedeniyle değiştirilebilir.

Ayrıca, açığa satış işlemlerinde “Alım Satıma 
Aracılık Hizmetleri Çerçeve Sözleşme Eki A 
– Hisse Senedi Alım Satımına İlişkin Özel 
Hükümler”in “Komisyon, Masraflar ve  Ver-
gilerin Ödenmesi” başlıklı 7. maddesi 
uygulanır.

Madde 11: 
MUACCELİYET

Madde 12: 
KOMİSYONLAR VE MASRAFLAR
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İşbu Sözleşme, Seri: V, No: 65 sayılı “Ser-
maye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa 
Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri 
Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”) ve ilgili diğer 
mevzuat hükümlerine uygun olarak borsal-
ar ile teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem 

gören finansal araçların alımı için İNTE-
GRAL’in kendi özkaynaklarından veya 
bankalardan sağlayacağı kaynakların 
MÜŞTERİ’ye kullandırılma esaslarını ve Tara-
flar’ın bu işlemlere yönelik karşılıklı hak ve 
yükümlülüklerini düzenler.

MÜŞTERİ’nin Emirleri yazılı olarak vermesi   
esastır. Bununla birlikte, MÜŞTERİ Emirleri 
seans sırasında veya seanstan önce telefon-
la, faksla, teleksle, ATM vasıtasıyla, elektronik 
ortamda (internet ve kapalı devre iletişim 
sistemleri) ve benzeri iletişim araçlarıyla ve 
sözlü olarak da verme hakkına sahiptir. Yazılı 
olarak verilen Emirler dışında herhangi bir 
iletişim aracıyla iletilen Emirler’in  tümü 
genel hükümler uyarınca sözlü emir 
niteliğindedir. Ancak Alım Satıma Aracılık 
Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Genel 
Hükümlerinin faks talimatlarına ilişkin 11. 
madde hükümleri saklıdır.
MÜŞTERİ Emrin verilmesi esnasında işlemin 
kredili işlem olduğunu belirtmek zorun-
dadır.

İNTEGRAL,  telefonla  aldığı  Emirler’e  ilişkin  
ses  kayıtlarını  ve  yazılı  dokümantasyonu  
ilgili  sermaye  piyasası  mevzuatının 
öngördüğü süre boyunca saklayacaktır. 
MÜŞTERİ veya onun yetkili temsilci/temsil-
cilerinin imzasının bulunmadığı Emirler’le 
ilgili ihtilâfların çözümlenmesinde, Kurul ve 
Borsa bu kayıtları ve ilgili diğer dokümanları 
dikkate alacaklardır. İNTEGRAL, Emirler de 
dahil herhangi bir sözlü talimatı uygulama-
dan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak 
İNTEGRAL, bu yetkisini kullanmakla yüküm-

lü değildir. Herhangi bir ihtilâf halinde, 
MÜŞTERİ'nın onayını içeren bu kayıtlar, ilgili 
işlemlerin delili sayılacaktır.

MÜŞTERİ Emrin geçerlilik süresini serbestçe 
tespit edebilir. Emirler bir seans için, bir gün 
için, belirli bir tarih için  ya da ikinci bir 
talimatla iptal edilene kadar sınırsız bir 
süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. 
Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir Emir,  
seans sırasında verilmiş ise, o seans 
süresince, seans harici bir zamanda verilmiş 
ise, takip eden ilk seans süresince geçerli 
sayılacaktır. Emrin yerine getirilememesi 
halinde Emir geçerliliğini kaybedecektir.

MÜŞTERİ, İNTEGRAL'in kendi makul kon-
trolü dışında bulunan mücbir sebepler 
ve/veya doğal afetlerden kaynaklanan zarar 
ve kayıplar için sorumlu tutulmayacağını 
kabul eder. MÜŞTERİ, ayrıca, faksla, 
e-postayla veya başka elektronik araçlarla 
iletilen Emirler’in İNTEGRAL’e ulaşmamasın-
dan dolayı Emirler’in uygulanmamasından 
ve/veya açık olmayan Emirler’in açıklığa 
kavuşturulması talebinden dolayı Emrin geç 
uygulanmasından ötürü MÜŞTERİ'nın 
uğrayabileceği zarar ve kayıplardan da 
İNTEGRAL'in sorumlu tutulmayacağını 
kabul ve beyan eder.

B-  KREDİLİ İŞLEMLERE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

Madde 1: 
KAPSAM

Madde 2: 
EMİRLERİN VERİLMESİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ
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Kredili  alım emirlerinin tasfiyesi Sermaye 
Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde 
gerçekleştirilir.

Kredili olmayan bir alım emri nedeni ile 
MÜŞTERİ’nin ödemekle yükümlü olduğu 
tutarın tamamının veya bir kısmının takas 
günü itibarıyla tevdi edilmemesi veya söz 
konusu tutarın takas tarihi itibariyle 
MÜŞTERİ’nin İNTEGRAL nezdindeki hes-
abında bulunmaması durumunda, herhangi 
bir ilave bildirime ihtiyaç duyulmaksızın, İşle-
min işlem limitleri açısından kredili işlem 
olduğu kabul edilir. Bu durumda takas tarihi-
ni izleyen üç iş günü içerisinde İNTEGRAL 
tarafından;

(i) İşbu  Sözleşmeyi imzalayan  
MÜŞTERİ’nin  yazılı  onayı  alınarak;  işbu  
Sözleşmeyi imzalamayan MÜŞTERİ ile ise  

işbu  Sözleşme  Eki’ni  akdetmek  suretiyle,  
İşlemin  Tebliğ’in  bütün  hükümleri  açısın-
dan sermaye piyasası araçlarının kredili 
alımı işlemi sayılması veya,

(ii) Alım emrinin yerine getirildiğinin 
MÜŞTERİ’ye  açıkça bildirilmiş olmasın-
dan sonra nakit yükümlülüğünü yerine 
getirmeyen MÜŞTERİ namına alınan 
İşleme konu finansal aracın yükümlülük 
tutarına tekabül eden kısmının satılarak 
borç tutarının tahsil edilmesi veya,

(iii) İlgili mevzuat ya da genel hüküm-
lerin uygulanması,

suretiyle söz konusu temerrüt tasfiye 
edilecek ya da bu temerrüdün tasfiyesi için 
gerekli işlemlere başlanacaktır.

Madde 3: 
EMİRLERİN TASFİYESİ

İNTEGRAL, kredili alım işlemlerinde bulu-
nacak MÜŞTERİ adına işbu Sözleşmenin 
imzalanmasını takiben bir kredi hesabı aça-
caktır. Kredi hesabı MÜŞTERİ’nin İNTE-
GRAL’de bulunan diğer hesaplarından ayrı 
olarak işletilecek ve izlenecektir.

İNTEGRAL  tarafından  MÜŞTERİ’ye  tahsis  

edilen  kredinin  limiti  [                       ]  Türk  
Lirasıdır.  Bu  limit  süresizdir.  Ancak,  
önceden MÜŞTERİ’ye veya MÜŞTERİ’nin 
temsilcilerine bildirilmesi koşuluyla,  bu limit 
çerçevesinde kullandırılacak her kredinin 
süresi İNTEGRAL tarafından tek taraflı olarak 
tayin edilebilir.

Madde 4: 
KREDİ HESABININ AÇILMASI VE İZLENMESİ

İNTEGRAL, işbu Sözleşme çerçevesinde 
belirlenen limit dahilinde MÜŞTERİ’ye bir 
veya birden fazla kredi hesabı açabilir ve
MÜŞTERİ’ye tahsis edilen kredi limitini tek 
taraflı olarak artırıp azaltabilir.

Kredinin MÜŞTERİ’ye yabancı para cinsin-
den verildiği hallerde, MÜŞTERİ İNTEGRAL’e 
kredi geri ödemelerini aynı cins yabancı 
para  ile  yapacağını  taahhüt  eder.  Ancak,  
İNTEGRAL’in  kabul  etmesi  halinde,  

MÜŞTERİ,  dönüştürmeden  (geri  ödemede 
kullanılacak dövizin kredinin verildiği döviz 
cinsine dönüştürülmesinden) kaynakla-
nacak arbitraj masraflarını karşılamak koşu-
luyla, kredi  geri  ödemelerini  başka  bir  
döviz  cinsi  ile  gerçekleştirebilir.  Herh-
alükarda  MÜŞTERİ,  İNTEGRAL’in  talebi  
üzerine, İNTEGRAL’e ödenecek tutarın, 
ödeme gününde Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası’nın kredinin verildiği döviz 
cinsi için ilan ettiği efektif satış kuru üzerin-

den Türk Lirası’na çevrileceğini ve kur riski-
nin kendisine ait olacağını kabul ve beyan 
eder.

İNTEGRAL, MÜŞTERİ’ye açacağı kredilerin 
faiz oranlarını, müşterinin onayıyla ve yetkili 
otoriteler tarafından azami hadlerin belirlen-
mesi durumunda bu hadleri aşmamak 
koşuluyla belirler.  Ayrıca, kredili işlem 
emirlerinin gerçekleşmesi halinde “Alım 
Satıma Aracılık Hizmetleri Çerçeve 
Sözleşme Eki A – Hisse Senedi Alım Satımı-
na İlişkin Özel Hükümler”in “Komisyon, 
Masraflar ve  Vergilerin Ödenmesi” başlıklı 7. 
maddesi uygulanır.

İşbu Sözleşme çerçevesinde açılan krediler 
için faiz günlük bazda hesaplanarak tahak-
kuk ettirilecek ve MÜŞTERİ bu faizi diğer her 
türlü masraf, gider ve kesintiler ile birlikte, 
kredinin kapatılması sırasında veya kredinin 
vadesinin bir aydan daha uzun olduğu halle-
rde her ay sonu itibariyle  nakden ve defaten 
ödeyecektir.  İNTEGRAL,  MÜŞTERİ’nin 
onayını almak koşuluyla,    ödeme dönem-
lerini sürekli olarak veya geçici bir süre için 
değiştirebilecektir. MÜŞTERİ, ödeme 
gününün tatil günlerine rastladığı hallerde, 
İNTEGRAL’in herhangi bir bildirimde bulun-
masına gerek kalmaksızın ödemeyi, tatil 
gününü izleyen işgünü yapmak zorundadır. 
MÜŞTERİ, ödemeyi gününde yapamadığı 
takdirde, başka bir ihbara ve mehil tayinine 
gerek kalmaksızın Alım Satıma Aracılık 
Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Genel 
Hükümlerinin temerrüde ilişkin hükümleri-
nin uygulanacağını kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, kredili işlemlerden ve bu işlemler-
le bağlantılı olarak verilen veya verilecek 
olan garantilerden kaynaklanan ve kaynak-
lanacak olan her türlü masrafın ve halen 
mevcut veya ileride konulacak her türlü 
vergi, resim ve harçlarla, tarh edilebilecek 
cezaların, sigorta primlerinin ve bunlarla 
ilgili her türlü masrafın ve bu sayılanların 
tümünde vuku bulacak artışların kendisine 
ait olacağını ve bunları derhal nakden veya 

hesaben ödeyeceğini kabul eder.

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme çerçevesinde 
gerçekleştirdiği kredili işlemlerle ilgili olarak 
ödemediği bedel, komisyon, masraf ve
sair ücretlerin İNTEGRAL tarafından  
MÜŞTERİ’nin kredi hesabına borç kaydedi-
leceğini kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, talep ettiği ve İNTEGRAL tarafın-
dan kullanımına tahsis edilen krediyi kısmen 
veya tamamen kullanmadığı takdirde, 
kullanılmayan kredi miktarı için, 

(i) İNTEGRAL’in kendi özkaynağından kredi 
kullandırması durumunda İNTEGRAL’in 
kredili işlemler için uyguladığı faiz oranı 
üzerinden; 

(ii) İNTEGRAL’in MÜŞTERİ hesabına 
bankadan kredi alması durumunda ise 
banka tarafından uygulanan faiz oranı 
üzerinden hesaplanacak faizi İNTE-
GRAL’e ödemeyi beyan ve taahhüt eder.

İNTEGRAL, MÜŞTERİ’nin krediyi kullanırken 
ilgili mevzuata aykırı hareket ettiğini tespit 
ederse, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu 
Sözleşme hükümleri çerçevesinde 
MÜŞTERİ’ye sınırlamalar getirebilir veya 
MÜŞTERİ’nin çeşitli şartları sağlamasını 
isteyebilir. MÜŞTERİ, söz konusu sınırlama-
lara ve şartlara uymadığı takdirde İNTE-
GRAL’in maruz kalabileceği her türlü mali-
yetten ve zarardan sorumlu olacaktır.

MÜŞTERİ,  kredibilitesinin  değerlendirilebilmesi  
için,    İNTEGRAL’in  talep  edeceği  mali  tablo,  
vergi  beyannamesi  ve  benzeri belgeleri
İNTEGRAL’e ibraz etmekle yükümlüdür.

MÜŞTERİ, kendisine tahsis edilen kredinin, 
herhangi bir tarihte, kısmen veya tamamen 
geri ödenmesinin talep edebileceğini kabul 
eder. Bu talebin yerine getirilmemesi 
halinde MÜŞTERİ temerrüde düştüğünü ve 
İNTEGRAL’in işbu Sözleşmenin, Genel 
Hükümlerinden ve ilgili mevzuattan kaynak-

lanan yetkilerini kullanabileceğini kabul 
eder. Bu durumda İNTEGRAL, üzerinde 
rehin hakkına sahip olduğu MÜŞTERİ’ye ait 
her türlü finansal aracı hiçbir yasal takibe 

gerek olmaksızın ilgili piyasalarda, özen 
borcu çerçevesinde ve MÜŞTERİ’nın men-
faatlerini gözeterek, satmak ve alacağını 
tahsil etmek hakkına sahiptir.

Madde 5: 
MÜŞTERİ’NİN KREDİNİN KULLANIMINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU
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İNTEGRAL, işbu Sözleşme çerçevesinde 
belirlenen limit dahilinde MÜŞTERİ’ye bir 
veya birden fazla kredi hesabı açabilir ve
MÜŞTERİ’ye tahsis edilen kredi limitini tek 
taraflı olarak artırıp azaltabilir.

Kredinin MÜŞTERİ’ye yabancı para cinsin-
den verildiği hallerde, MÜŞTERİ İNTEGRAL’e 
kredi geri ödemelerini aynı cins yabancı 
para  ile  yapacağını  taahhüt  eder.  Ancak,  
İNTEGRAL’in  kabul  etmesi  halinde,  

MÜŞTERİ,  dönüştürmeden  (geri  ödemede 
kullanılacak dövizin kredinin verildiği döviz 
cinsine dönüştürülmesinden) kaynakla-
nacak arbitraj masraflarını karşılamak koşu-
luyla, kredi  geri  ödemelerini  başka  bir  
döviz  cinsi  ile  gerçekleştirebilir.  Herh-
alükarda  MÜŞTERİ,  İNTEGRAL’in  talebi  
üzerine, İNTEGRAL’e ödenecek tutarın, 
ödeme gününde Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası’nın kredinin verildiği döviz 
cinsi için ilan ettiği efektif satış kuru üzerin-

den Türk Lirası’na çevrileceğini ve kur riski-
nin kendisine ait olacağını kabul ve beyan 
eder.

İNTEGRAL, MÜŞTERİ’ye açacağı kredilerin 
faiz oranlarını, müşterinin onayıyla ve yetkili 
otoriteler tarafından azami hadlerin belirlen-
mesi durumunda bu hadleri aşmamak 
koşuluyla belirler.  Ayrıca, kredili işlem 
emirlerinin gerçekleşmesi halinde “Alım 
Satıma Aracılık Hizmetleri Çerçeve 
Sözleşme Eki A – Hisse Senedi Alım Satımı-
na İlişkin Özel Hükümler”in “Komisyon, 
Masraflar ve  Vergilerin Ödenmesi” başlıklı 7. 
maddesi uygulanır.

İşbu Sözleşme çerçevesinde açılan krediler 
için faiz günlük bazda hesaplanarak tahak-
kuk ettirilecek ve MÜŞTERİ bu faizi diğer her 
türlü masraf, gider ve kesintiler ile birlikte, 
kredinin kapatılması sırasında veya kredinin 
vadesinin bir aydan daha uzun olduğu halle-
rde her ay sonu itibariyle  nakden ve defaten 
ödeyecektir.  İNTEGRAL,  MÜŞTERİ’nin 
onayını almak koşuluyla,    ödeme dönem-
lerini sürekli olarak veya geçici bir süre için 
değiştirebilecektir. MÜŞTERİ, ödeme 
gününün tatil günlerine rastladığı hallerde, 
İNTEGRAL’in herhangi bir bildirimde bulun-
masına gerek kalmaksızın ödemeyi, tatil 
gününü izleyen işgünü yapmak zorundadır. 
MÜŞTERİ, ödemeyi gününde yapamadığı 
takdirde, başka bir ihbara ve mehil tayinine 
gerek kalmaksızın Alım Satıma Aracılık 
Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Genel 
Hükümlerinin temerrüde ilişkin hükümleri-
nin uygulanacağını kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, kredili işlemlerden ve bu işlemler-
le bağlantılı olarak verilen veya verilecek 
olan garantilerden kaynaklanan ve kaynak-
lanacak olan her türlü masrafın ve halen 
mevcut veya ileride konulacak her türlü 
vergi, resim ve harçlarla, tarh edilebilecek 
cezaların, sigorta primlerinin ve bunlarla 
ilgili her türlü masrafın ve bu sayılanların 
tümünde vuku bulacak artışların kendisine 
ait olacağını ve bunları derhal nakden veya 

hesaben ödeyeceğini kabul eder.

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme çerçevesinde 
gerçekleştirdiği kredili işlemlerle ilgili olarak 
ödemediği bedel, komisyon, masraf ve
sair ücretlerin İNTEGRAL tarafından  
MÜŞTERİ’nin kredi hesabına borç kaydedi-
leceğini kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, talep ettiği ve İNTEGRAL tarafın-
dan kullanımına tahsis edilen krediyi kısmen 
veya tamamen kullanmadığı takdirde, 
kullanılmayan kredi miktarı için, 

(i) İNTEGRAL’in kendi özkaynağından kredi 
kullandırması durumunda İNTEGRAL’in 
kredili işlemler için uyguladığı faiz oranı 
üzerinden; 

(ii) İNTEGRAL’in MÜŞTERİ hesabına 
bankadan kredi alması durumunda ise 
banka tarafından uygulanan faiz oranı 
üzerinden hesaplanacak faizi İNTE-
GRAL’e ödemeyi beyan ve taahhüt eder.

İNTEGRAL, MÜŞTERİ’nin krediyi kullanırken 
ilgili mevzuata aykırı hareket ettiğini tespit 
ederse, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu 
Sözleşme hükümleri çerçevesinde 
MÜŞTERİ’ye sınırlamalar getirebilir veya 
MÜŞTERİ’nin çeşitli şartları sağlamasını 
isteyebilir. MÜŞTERİ, söz konusu sınırlama-
lara ve şartlara uymadığı takdirde İNTE-
GRAL’in maruz kalabileceği her türlü mali-
yetten ve zarardan sorumlu olacaktır.

MÜŞTERİ,  kredibilitesinin  değerlendirilebilmesi  
için,    İNTEGRAL’in  talep  edeceği  mali  tablo,  
vergi  beyannamesi  ve  benzeri belgeleri
İNTEGRAL’e ibraz etmekle yükümlüdür.

MÜŞTERİ, kendisine tahsis edilen kredinin, 
herhangi bir tarihte, kısmen veya tamamen 
geri ödenmesinin talep edebileceğini kabul 
eder. Bu talebin yerine getirilmemesi 
halinde MÜŞTERİ temerrüde düştüğünü ve 
İNTEGRAL’in işbu Sözleşmenin, Genel 
Hükümlerinden ve ilgili mevzuattan kaynak-

lanan yetkilerini kullanabileceğini kabul 
eder. Bu durumda İNTEGRAL, üzerinde 
rehin hakkına sahip olduğu MÜŞTERİ’ye ait 
her türlü finansal aracı hiçbir yasal takibe 

gerek olmaksızın ilgili piyasalarda, özen 
borcu çerçevesinde ve MÜŞTERİ’nın men-
faatlerini gözeterek, satmak ve alacağını 
tahsil etmek hakkına sahiptir.
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İNTEGRAL, işbu Sözleşme çerçevesinde 
belirlenen limit dahilinde MÜŞTERİ’ye bir 
veya birden fazla kredi hesabı açabilir ve
MÜŞTERİ’ye tahsis edilen kredi limitini tek 
taraflı olarak artırıp azaltabilir.

Kredinin MÜŞTERİ’ye yabancı para cinsin-
den verildiği hallerde, MÜŞTERİ İNTEGRAL’e 
kredi geri ödemelerini aynı cins yabancı 
para  ile  yapacağını  taahhüt  eder.  Ancak,  
İNTEGRAL’in  kabul  etmesi  halinde,  

MÜŞTERİ,  dönüştürmeden  (geri  ödemede 
kullanılacak dövizin kredinin verildiği döviz 
cinsine dönüştürülmesinden) kaynakla-
nacak arbitraj masraflarını karşılamak koşu-
luyla, kredi  geri  ödemelerini  başka  bir  
döviz  cinsi  ile  gerçekleştirebilir.  Herh-
alükarda  MÜŞTERİ,  İNTEGRAL’in  talebi  
üzerine, İNTEGRAL’e ödenecek tutarın, 
ödeme gününde Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası’nın kredinin verildiği döviz 
cinsi için ilan ettiği efektif satış kuru üzerin-

den Türk Lirası’na çevrileceğini ve kur riski-
nin kendisine ait olacağını kabul ve beyan 
eder.

İNTEGRAL, MÜŞTERİ’ye açacağı kredilerin 
faiz oranlarını, müşterinin onayıyla ve yetkili 
otoriteler tarafından azami hadlerin belirlen-
mesi durumunda bu hadleri aşmamak 
koşuluyla belirler.  Ayrıca, kredili işlem 
emirlerinin gerçekleşmesi halinde “Alım 
Satıma Aracılık Hizmetleri Çerçeve 
Sözleşme Eki A – Hisse Senedi Alım Satımı-
na İlişkin Özel Hükümler”in “Komisyon, 
Masraflar ve  Vergilerin Ödenmesi” başlıklı 7. 
maddesi uygulanır.

İşbu Sözleşme çerçevesinde açılan krediler 
için faiz günlük bazda hesaplanarak tahak-
kuk ettirilecek ve MÜŞTERİ bu faizi diğer her 
türlü masraf, gider ve kesintiler ile birlikte, 
kredinin kapatılması sırasında veya kredinin 
vadesinin bir aydan daha uzun olduğu halle-
rde her ay sonu itibariyle  nakden ve defaten 
ödeyecektir.  İNTEGRAL,  MÜŞTERİ’nin 
onayını almak koşuluyla,    ödeme dönem-
lerini sürekli olarak veya geçici bir süre için 
değiştirebilecektir. MÜŞTERİ, ödeme 
gününün tatil günlerine rastladığı hallerde, 
İNTEGRAL’in herhangi bir bildirimde bulun-
masına gerek kalmaksızın ödemeyi, tatil 
gününü izleyen işgünü yapmak zorundadır. 
MÜŞTERİ, ödemeyi gününde yapamadığı 
takdirde, başka bir ihbara ve mehil tayinine 
gerek kalmaksızın Alım Satıma Aracılık 
Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Genel 
Hükümlerinin temerrüde ilişkin hükümleri-
nin uygulanacağını kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, kredili işlemlerden ve bu işlemler-
le bağlantılı olarak verilen veya verilecek 
olan garantilerden kaynaklanan ve kaynak-
lanacak olan her türlü masrafın ve halen 
mevcut veya ileride konulacak her türlü 
vergi, resim ve harçlarla, tarh edilebilecek 
cezaların, sigorta primlerinin ve bunlarla 
ilgili her türlü masrafın ve bu sayılanların 
tümünde vuku bulacak artışların kendisine 
ait olacağını ve bunları derhal nakden veya 

hesaben ödeyeceğini kabul eder.

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme çerçevesinde 
gerçekleştirdiği kredili işlemlerle ilgili olarak 
ödemediği bedel, komisyon, masraf ve
sair ücretlerin İNTEGRAL tarafından  
MÜŞTERİ’nin kredi hesabına borç kaydedi-
leceğini kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, talep ettiği ve İNTEGRAL tarafın-
dan kullanımına tahsis edilen krediyi kısmen 
veya tamamen kullanmadığı takdirde, 
kullanılmayan kredi miktarı için, 

(i) İNTEGRAL’in kendi özkaynağından kredi 
kullandırması durumunda İNTEGRAL’in 
kredili işlemler için uyguladığı faiz oranı 
üzerinden; 

(ii) İNTEGRAL’in MÜŞTERİ hesabına 
bankadan kredi alması durumunda ise 
banka tarafından uygulanan faiz oranı 
üzerinden hesaplanacak faizi İNTE-
GRAL’e ödemeyi beyan ve taahhüt eder.

İNTEGRAL, MÜŞTERİ’nin krediyi kullanırken 
ilgili mevzuata aykırı hareket ettiğini tespit 
ederse, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu 
Sözleşme hükümleri çerçevesinde 
MÜŞTERİ’ye sınırlamalar getirebilir veya 
MÜŞTERİ’nin çeşitli şartları sağlamasını 
isteyebilir. MÜŞTERİ, söz konusu sınırlama-
lara ve şartlara uymadığı takdirde İNTE-
GRAL’in maruz kalabileceği her türlü mali-
yetten ve zarardan sorumlu olacaktır.

MÜŞTERİ,  kredibilitesinin  değerlendirilebilmesi  
için,    İNTEGRAL’in  talep  edeceği  mali  tablo,  
vergi  beyannamesi  ve  benzeri belgeleri
İNTEGRAL’e ibraz etmekle yükümlüdür.

MÜŞTERİ, kendisine tahsis edilen kredinin, 
herhangi bir tarihte, kısmen veya tamamen 
geri ödenmesinin talep edebileceğini kabul 
eder. Bu talebin yerine getirilmemesi 
halinde MÜŞTERİ temerrüde düştüğünü ve 
İNTEGRAL’in işbu Sözleşmenin, Genel 
Hükümlerinden ve ilgili mevzuattan kaynak-

lanan yetkilerini kullanabileceğini kabul 
eder. Bu durumda İNTEGRAL, üzerinde 
rehin hakkına sahip olduğu MÜŞTERİ’ye ait 
her türlü finansal aracı hiçbir yasal takibe 

gerek olmaksızın ilgili piyasalarda, özen 
borcu çerçevesinde ve MÜŞTERİ’nın men-
faatlerini gözeterek, satmak ve alacağını 
tahsil etmek hakkına sahiptir.

MÜŞTERİ, İNTEGRAL’in MÜŞTERİ’ye 
kullandırmak üzere bankalar, Takasbank ve 
Kurul’un uygun gördüğü diğer kurum  ve 
kuruluşlar ile organize ödünç piyasalarından 
dilediği şekilde kredi alma yetkisine sahip 
olduğunu kabul ve beyan eder.
İNTEGRAL, MÜŞTERİ’ye kullandırılacak kredi-
nin temini ile ilgili olarak, MÜŞTERİ hesabına, 
kredi veren kuruluş ile gerekli görüşmelerde 
bulunma, kredi faiz ve ödeme şartlarını 
serbestçe belirleme, kredi sözleşmesi 
akdetme hak ve yetkisine sahiptir.

İNTEGRAL bankadan aldığı krediyi 

MÜŞTERİ’ye kullandırırken MÜŞTERİ’den 
ilave bir faiz, komisyon ve masraf almaya-
caktır. Bankadan alınan kredi, münhasıran 
kredili işlemleri gerçekleştirmek için 
kullanılacak, bunun dışında başka bir 
amaçla kullanılmayacaktır. İNTEGRAL, aldığı 
kredi karşılığında, MÜŞTERİ bazında kredinin 
öz kaynağı olarak kredi kuruluşu tarafından 
talep edilen miktardan daha fazla finansal 
aracı teminat olarak veremez. Teminat 
olarak verilen finansal araçlar, sadece 
MÜŞTERİ’ye kullandırılmak üzere alınan 
krediye teminat teşkil eder.

MÜŞTERİ’nin özkaynak olarak yatırdığı veya 
kredili olarak satın aldığı finansal araçlardan 
doğan faiz ve temettü gelirleri ile ana para 
ödemeleri ve diğer her türlü gelirler 
MÜŞTERİ’ye ait olup, MÜŞTERİ adına ve hes-
abına İNTEGRAL tarafından tahsil edilir.

Ayrıca İNTEGRAL, MÜŞTERİ’nin özkaynak 
olarak yatırdığı veya kredili olarak satın aldığı 
finansal araçlardan kaynaklanan, oy hakları, 
rüçhan hakları ve bedelsiz pay alma hakları da 
dahil olmak üzere tüm hakları MÜŞTERİ adına 
ve hesabına kullanma yetkisine sahiptir. 
Ancak, genel kurulda vekaleten oy kullanıl-
masına ilişkin olarak Sermaye Piyasası 
Mevzuatında   yer alan düzenlemeler saklıdır. 
Diğer taraftan, İNTEGRAL’in MÜŞTERİ adına 
bedelli sermaye artırımlarında rüçhan hakkını 
kullanılabilmesi için, MÜŞTERİ’nin, İNTEGRAL 

tarafından kendisine bildirilen süre içerisinde, 
yazılı olarak talimat vermesi zorunludur. 

MÜŞTERİ, bedelli sermaye artırımına katılma-
ya karar verdiği takdirde, İNTEGRAL tarafından 
belirlenen süre içerisinde ve herhalükarda 
sermaye  artırımı  izahnamesinde  belirtilen  
süre  zarfında,  rüçhan  haklarının  
kullanılabilmesi  için  gereken  tutarı  İNTE-
GRAL nezdindeki   hesabında   serbest   bakiye   
olarak   bulundurmakla   yükümlüdür.   
MÜŞTERİ’nin   hesaplarında   yeterli   bakiyenin 
bulunmaması dolayısıyla rüçhan hakkının 
kullanılamaması halinde İNTEGRAL’in hiçbir 
sorumluluğu bulunmayacaktır.

İNTEGRAL'in yukarıda bahsi geçen hizmetleri 
için, Taraflar arasında kararlaştırılacak ilave bir 
ücret uygulanabilir.

Kredili İşlemlerde özkaynak tutarı aşağıdaki 
formüle göre hesaplanacaktır.

Özkaynak Oranı: [(Özkaynak Olarak 
Yatırılan Kıymetlerin Cari Piyasa 

Değeri+İşleme Konu Kıymetlerin Cari 
Piyasa Değeri - Kredi Tutarı) / (Özkaynak 
Olarak Yatırılan Kıymetlerin Cari Piyasa 
Değeri + İşleme Konu Kıymetlerin Cari 
Piyasa Değeri)]

MÜŞTERİ,  kredili  işlemlerde,  başlangıçta  
asgari  %50  oranında  özkaynağı  İNTEGRAL’e  
yatırmakla  yükümlüdür.  Kredili  alım işlemleri 
süresince özkaynak oranının asgari %35 
olması zorunludur. MÜŞTERİ, İNTEGRAL’in, 
MÜŞTERİ’nin finansal durumunu ve krediyle 
alınan finansal aracın riskini gözönünde 
bulundurarak özkaynak oranını tek taraflı 
olarak yükseltebileceğini kabul ve beyan eder. 
MÜŞTERİ,  İNTEGRAL tarafından daha yüksek 
bir oranın belirlenmesi halinde, bu orana 
uygun olarak gerekli ilave özkaynağı temin 
edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflar, ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca özkay-
nak olarak kabul edilebilecek değerlerin, nakit 
olarak Türk Lirası ve  konvertible döviz 
olduğunu, finansal araç  olarak ise İMKB 
tarafından ilan edilen “Açığa Satışa ve Kredili 
İşlemlere Konu Olabilecek Finansal Araçlar 
Listesi”nde belirtilen finansal araçlar, A ve B tipi 
yatırım fonu katılma belgeleri,  Borsa’da işlem 
görmesi kaydıyla devlet tahvili ve hazine 
bonosu, İstanbul Altın Borsasında işlem 
görmekte olan ve Hazine Müsteşarlığının 
belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymet-
li madenler ve Kurul’ca uygun görülecek diğer 
finansal araçlar olduğunu kabul ederler.

Özkaynak olarak kabul edilen finansal 
araçların değerlemesinde;

(i) Finansal aracın alımının yapıldığı günde söz 
konusu aracın alış fiyatı ve komisyonları,

(ii) Takip eden günlerde finansal aracın bir 
önceki seans ağırlıklı ortalama fiyatı,

(iii) Bir önceki seansta finansal araca ait 
işlemin olmaması ve/veya ağırlıklı ortalama 
fiyatın elde edilememesi
durumunda, en son seansa ait en iyi alış ve en 

iyi satış fiyatlı emirlerin aritmetik ortalaması,

(iv) Yatırım  fonu  katılma  belgelerinin  değer-
lemesinde,  gün  sonunda  fon  kurucusu  
tarafından  açıklanan  alış fiyatları,

(v) Konvertibl dövizlerin değerlemesinde, 
borsalar ve teşkilatlandırılmış diğer piyasalarda 
oluşan fiyatlar, fiyatın söz konusu piyasalarda 
oluşmaması halinde Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz 
alış kurları,

(vi) DİBS’lere ilişkin değerlemede ise Kurul’un 
aracı kurumların sermayelerine ve sermaye 
yeterliliklerine ilişkin düzenlemelerinde yer 
alan değerleme ilkeleri,

esas alınacaktır.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda 
değerlemeye tabi tutulan;

(i) Nakit, devlet tahvili, hazine bonosu ve B tipi 
yatırım fonu katılma belgesi, İstanbul Altın 
Borsası’nda işlem görmekte olan ve Hazine 
Müsteşarlığı’nın belirlediği standartlardaki altın 
ve diğer kıymetli madenler ve/veya Kurul’ca 
uygun görülecek diğer finansal araçların 
%100’ü ,

(ii) İMKB 100 endeksine dahil hisselerin 
ve/veya A tipi yatırım fonu katılma belgelerinin 
%90’ı,

(iii) İMKB 100 endeksi dışında kalan hisselerin  
%75’i, özkaynak olarak kabul edilebilecektir.
İNTEGRAL, MÜŞTERİ’nin kredi hesabındaki 
özkaynak tutarını her iş günü itibarıyla hesap-
layacaktır.

Özkaynak oranının, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı’nda öngörülen veya İNTEGRAL’in 
belirlediği asgari   özkaynak oranının altına 
düştüğü hallerde, İNTEGRAL yazılı olarak ve 
en hızlı biçimde iletilebilecek şekilde 
MÜŞTERİ’ye özkaynak tamamlama çağrısında 
bulunacaktır.    MÜŞTERİ  durumun kendisine 

tebliğ  edildiği  tarihten  itibaren 2 (iki) işgünü  
içerisinde özkaynağı tamamlamak zorun-
dadır. Aksi takdirde, İNTEGRAL, başka bir 
ihbara gerek duymaksızın, teminat olarak 
yatırılan ve/veya kredi ile satın alınan 
kıymetleri, özen borcu çerçevesinde, satarak 
kredi alacağını tahsil etme yetkisine sahip 
olacaktır. Kendisine özkaynak tamamlama 
çağrısında bulunulmuş MÜŞTERİ’nin alım 
emirleri, bildirim gününden özkaynak tamam-
lanıncaya kadar geçecek süre boyunca yerine 
getirilmeyecektir.

MÜŞTERİ, hesabındaki özkaynak tutarının 
asgari özkaynak oranını sağlayan tutarın üzer-
ine çıkması halinde, özkaynak fazlasını nakit 
olarak çekebileceği gibi, fazla tutarı, İNTE-
GRAL tarafından kabul edilmesi koşuluyla, 
yeni kredili işlemlerde de özkaynak olarak 
kullanabilir. MÜŞTERİ, asgari özkaynak 
oranının yetkili otoriteler veya İNTEGRAL 
tarafından tek taraflı olarak artırılması halinde, 
MÜŞTERİ’ye bildirimde bulunulması koşuluy-
la, işbu Sözleşmede yer alan hükümler 

değiştirilmeksizin yeni oranların uygula-
nacağını kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, İNTEGRAL’in onayını almak şartıyla, 
özkaynak olarak verdiği kıymetleri başka 
kıymetlerle değiştirebilir.

MÜŞTERİ tarafından peşin olarak alınan finan-
sal araçlar, MÜŞTERİ’nin yazılı onayı 
olmaksızın, kredili sermaye piyasası aracı ve 
açığa satış işlemlerinde; kredi ile satın alınan 
finansal araçlar ise her ne surette olursa olsun 
açığa satış işlemlerinde özkaynak olarak 
kullanılamaz.

MÜŞTERİ, özkaynak yükümlülüğünü yerine 
getirmediği takdirde,Alım Satım Aracılık 
Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Genel 
Hükümlerinin temerrüde ilişkin hükümlerinin 
uygulanacağını kabul ve beyan eder. Ayrıca 
MÜŞTERİ, özkaynak yükümlülüğünün yerine 
getirilmesinde temerrüde düştüğü hallerde, 
Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenen 
müeyyidelere tabi olacaktır.

Madde 6: 
İNTEGRAL’IN MÜŞTERİ HESABINA BANKADAN KREDİ ALMASI

Madde 7: 
FİNANSAL ARAÇLARLA BAĞLANTILI HAKLARIN KULLANILMASI

Madde 8: 
ÖZKAYNAK
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MÜŞTERİ, İNTEGRAL’in MÜŞTERİ’ye 
kullandırmak üzere bankalar, Takasbank ve 
Kurul’un uygun gördüğü diğer kurum  ve 
kuruluşlar ile organize ödünç piyasalarından 
dilediği şekilde kredi alma yetkisine sahip 
olduğunu kabul ve beyan eder.
İNTEGRAL, MÜŞTERİ’ye kullandırılacak kredi-
nin temini ile ilgili olarak, MÜŞTERİ hesabına, 
kredi veren kuruluş ile gerekli görüşmelerde 
bulunma, kredi faiz ve ödeme şartlarını 
serbestçe belirleme, kredi sözleşmesi 
akdetme hak ve yetkisine sahiptir.

İNTEGRAL bankadan aldığı krediyi 

MÜŞTERİ’ye kullandırırken MÜŞTERİ’den 
ilave bir faiz, komisyon ve masraf almaya-
caktır. Bankadan alınan kredi, münhasıran 
kredili işlemleri gerçekleştirmek için 
kullanılacak, bunun dışında başka bir 
amaçla kullanılmayacaktır. İNTEGRAL, aldığı 
kredi karşılığında, MÜŞTERİ bazında kredinin 
öz kaynağı olarak kredi kuruluşu tarafından 
talep edilen miktardan daha fazla finansal 
aracı teminat olarak veremez. Teminat 
olarak verilen finansal araçlar, sadece 
MÜŞTERİ’ye kullandırılmak üzere alınan 
krediye teminat teşkil eder.

Kredili İşlemlerde özkaynak tutarı aşağıdaki 
formüle göre hesaplanacaktır.

Özkaynak Oranı: [(Özkaynak Olarak 
Yatırılan Kıymetlerin Cari Piyasa 

Değeri+İşleme Konu Kıymetlerin Cari 
Piyasa Değeri - Kredi Tutarı) / (Özkaynak 
Olarak Yatırılan Kıymetlerin Cari Piyasa 
Değeri + İşleme Konu Kıymetlerin Cari 
Piyasa Değeri)]

MÜŞTERİ,  kredili  işlemlerde,  başlangıçta  
asgari  %50  oranında  özkaynağı  İNTEGRAL’e  
yatırmakla  yükümlüdür.  Kredili  alım işlemleri 
süresince özkaynak oranının asgari %35 
olması zorunludur. MÜŞTERİ, İNTEGRAL’in, 
MÜŞTERİ’nin finansal durumunu ve krediyle 
alınan finansal aracın riskini gözönünde 
bulundurarak özkaynak oranını tek taraflı 
olarak yükseltebileceğini kabul ve beyan eder. 
MÜŞTERİ,  İNTEGRAL tarafından daha yüksek 
bir oranın belirlenmesi halinde, bu orana 
uygun olarak gerekli ilave özkaynağı temin 
edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflar, ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca özkay-
nak olarak kabul edilebilecek değerlerin, nakit 
olarak Türk Lirası ve  konvertible döviz 
olduğunu, finansal araç  olarak ise İMKB 
tarafından ilan edilen “Açığa Satışa ve Kredili 
İşlemlere Konu Olabilecek Finansal Araçlar 
Listesi”nde belirtilen finansal araçlar, A ve B tipi 
yatırım fonu katılma belgeleri,  Borsa’da işlem 
görmesi kaydıyla devlet tahvili ve hazine 
bonosu, İstanbul Altın Borsasında işlem 
görmekte olan ve Hazine Müsteşarlığının 
belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymet-
li madenler ve Kurul’ca uygun görülecek diğer 
finansal araçlar olduğunu kabul ederler.

Özkaynak olarak kabul edilen finansal 
araçların değerlemesinde;

(i) Finansal aracın alımının yapıldığı günde söz 
konusu aracın alış fiyatı ve komisyonları,

(ii) Takip eden günlerde finansal aracın bir 
önceki seans ağırlıklı ortalama fiyatı,

(iii) Bir önceki seansta finansal araca ait 
işlemin olmaması ve/veya ağırlıklı ortalama 
fiyatın elde edilememesi
durumunda, en son seansa ait en iyi alış ve en 

iyi satış fiyatlı emirlerin aritmetik ortalaması,

(iv) Yatırım  fonu  katılma  belgelerinin  değer-
lemesinde,  gün  sonunda  fon  kurucusu  
tarafından  açıklanan  alış fiyatları,

(v) Konvertibl dövizlerin değerlemesinde, 
borsalar ve teşkilatlandırılmış diğer piyasalarda 
oluşan fiyatlar, fiyatın söz konusu piyasalarda 
oluşmaması halinde Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz 
alış kurları,

(vi) DİBS’lere ilişkin değerlemede ise Kurul’un 
aracı kurumların sermayelerine ve sermaye 
yeterliliklerine ilişkin düzenlemelerinde yer 
alan değerleme ilkeleri,

esas alınacaktır.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda 
değerlemeye tabi tutulan;

(i) Nakit, devlet tahvili, hazine bonosu ve B tipi 
yatırım fonu katılma belgesi, İstanbul Altın 
Borsası’nda işlem görmekte olan ve Hazine 
Müsteşarlığı’nın belirlediği standartlardaki altın 
ve diğer kıymetli madenler ve/veya Kurul’ca 
uygun görülecek diğer finansal araçların 
%100’ü ,

(ii) İMKB 100 endeksine dahil hisselerin 
ve/veya A tipi yatırım fonu katılma belgelerinin 
%90’ı,

(iii) İMKB 100 endeksi dışında kalan hisselerin  
%75’i, özkaynak olarak kabul edilebilecektir.
İNTEGRAL, MÜŞTERİ’nin kredi hesabındaki 
özkaynak tutarını her iş günü itibarıyla hesap-
layacaktır.

Özkaynak oranının, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı’nda öngörülen veya İNTEGRAL’in 
belirlediği asgari   özkaynak oranının altına 
düştüğü hallerde, İNTEGRAL yazılı olarak ve 
en hızlı biçimde iletilebilecek şekilde 
MÜŞTERİ’ye özkaynak tamamlama çağrısında 
bulunacaktır.    MÜŞTERİ  durumun kendisine 

tebliğ  edildiği  tarihten  itibaren 2 (iki) işgünü  
içerisinde özkaynağı tamamlamak zorun-
dadır. Aksi takdirde, İNTEGRAL, başka bir 
ihbara gerek duymaksızın, teminat olarak 
yatırılan ve/veya kredi ile satın alınan 
kıymetleri, özen borcu çerçevesinde, satarak 
kredi alacağını tahsil etme yetkisine sahip 
olacaktır. Kendisine özkaynak tamamlama 
çağrısında bulunulmuş MÜŞTERİ’nin alım 
emirleri, bildirim gününden özkaynak tamam-
lanıncaya kadar geçecek süre boyunca yerine 
getirilmeyecektir.

MÜŞTERİ, hesabındaki özkaynak tutarının 
asgari özkaynak oranını sağlayan tutarın üzer-
ine çıkması halinde, özkaynak fazlasını nakit 
olarak çekebileceği gibi, fazla tutarı, İNTE-
GRAL tarafından kabul edilmesi koşuluyla, 
yeni kredili işlemlerde de özkaynak olarak 
kullanabilir. MÜŞTERİ, asgari özkaynak 
oranının yetkili otoriteler veya İNTEGRAL 
tarafından tek taraflı olarak artırılması halinde, 
MÜŞTERİ’ye bildirimde bulunulması koşuluy-
la, işbu Sözleşmede yer alan hükümler 

değiştirilmeksizin yeni oranların uygula-
nacağını kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, İNTEGRAL’in onayını almak şartıyla, 
özkaynak olarak verdiği kıymetleri başka 
kıymetlerle değiştirebilir.

MÜŞTERİ tarafından peşin olarak alınan finan-
sal araçlar, MÜŞTERİ’nin yazılı onayı 
olmaksızın, kredili sermaye piyasası aracı ve 
açığa satış işlemlerinde; kredi ile satın alınan 
finansal araçlar ise her ne surette olursa olsun 
açığa satış işlemlerinde özkaynak olarak 
kullanılamaz.

MÜŞTERİ, özkaynak yükümlülüğünü yerine 
getirmediği takdirde,Alım Satım Aracılık 
Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Genel 
Hükümlerinin temerrüde ilişkin hükümlerinin 
uygulanacağını kabul ve beyan eder. Ayrıca 
MÜŞTERİ, özkaynak yükümlülüğünün yerine 
getirilmesinde temerrüde düştüğü hallerde, 
Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenen 
müeyyidelere tabi olacaktır.
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MÜŞTERİ, İNTEGRAL’in MÜŞTERİ’ye 
kullandırmak üzere bankalar, Takasbank ve 
Kurul’un uygun gördüğü diğer kurum  ve 
kuruluşlar ile organize ödünç piyasalarından 
dilediği şekilde kredi alma yetkisine sahip 
olduğunu kabul ve beyan eder.
İNTEGRAL, MÜŞTERİ’ye kullandırılacak kredi-
nin temini ile ilgili olarak, MÜŞTERİ hesabına, 
kredi veren kuruluş ile gerekli görüşmelerde 
bulunma, kredi faiz ve ödeme şartlarını 
serbestçe belirleme, kredi sözleşmesi 
akdetme hak ve yetkisine sahiptir.

İNTEGRAL bankadan aldığı krediyi 

MÜŞTERİ’ye kullandırırken MÜŞTERİ’den 
ilave bir faiz, komisyon ve masraf almaya-
caktır. Bankadan alınan kredi, münhasıran 
kredili işlemleri gerçekleştirmek için 
kullanılacak, bunun dışında başka bir 
amaçla kullanılmayacaktır. İNTEGRAL, aldığı 
kredi karşılığında, MÜŞTERİ bazında kredinin 
öz kaynağı olarak kredi kuruluşu tarafından 
talep edilen miktardan daha fazla finansal 
aracı teminat olarak veremez. Teminat 
olarak verilen finansal araçlar, sadece 
MÜŞTERİ’ye kullandırılmak üzere alınan 
krediye teminat teşkil eder.

Kredili İşlemlerde özkaynak tutarı aşağıdaki 
formüle göre hesaplanacaktır.

Özkaynak Oranı: [(Özkaynak Olarak 
Yatırılan Kıymetlerin Cari Piyasa 

Değeri+İşleme Konu Kıymetlerin Cari 
Piyasa Değeri - Kredi Tutarı) / (Özkaynak 
Olarak Yatırılan Kıymetlerin Cari Piyasa 
Değeri + İşleme Konu Kıymetlerin Cari 
Piyasa Değeri)]

MÜŞTERİ,  kredili  işlemlerde,  başlangıçta  
asgari  %50  oranında  özkaynağı  İNTEGRAL’e  
yatırmakla  yükümlüdür.  Kredili  alım işlemleri 
süresince özkaynak oranının asgari %35 
olması zorunludur. MÜŞTERİ, İNTEGRAL’in, 
MÜŞTERİ’nin finansal durumunu ve krediyle 
alınan finansal aracın riskini gözönünde 
bulundurarak özkaynak oranını tek taraflı 
olarak yükseltebileceğini kabul ve beyan eder. 
MÜŞTERİ,  İNTEGRAL tarafından daha yüksek 
bir oranın belirlenmesi halinde, bu orana 
uygun olarak gerekli ilave özkaynağı temin 
edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflar, ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca özkay-
nak olarak kabul edilebilecek değerlerin, nakit 
olarak Türk Lirası ve  konvertible döviz 
olduğunu, finansal araç  olarak ise İMKB 
tarafından ilan edilen “Açığa Satışa ve Kredili 
İşlemlere Konu Olabilecek Finansal Araçlar 
Listesi”nde belirtilen finansal araçlar, A ve B tipi 
yatırım fonu katılma belgeleri,  Borsa’da işlem 
görmesi kaydıyla devlet tahvili ve hazine 
bonosu, İstanbul Altın Borsasında işlem 
görmekte olan ve Hazine Müsteşarlığının 
belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymet-
li madenler ve Kurul’ca uygun görülecek diğer 
finansal araçlar olduğunu kabul ederler.

Özkaynak olarak kabul edilen finansal 
araçların değerlemesinde;

(i) Finansal aracın alımının yapıldığı günde söz 
konusu aracın alış fiyatı ve komisyonları,

(ii) Takip eden günlerde finansal aracın bir 
önceki seans ağırlıklı ortalama fiyatı,

(iii) Bir önceki seansta finansal araca ait 
işlemin olmaması ve/veya ağırlıklı ortalama 
fiyatın elde edilememesi
durumunda, en son seansa ait en iyi alış ve en 

iyi satış fiyatlı emirlerin aritmetik ortalaması,

(iv) Yatırım  fonu  katılma  belgelerinin  değer-
lemesinde,  gün  sonunda  fon  kurucusu  
tarafından  açıklanan  alış fiyatları,

(v) Konvertibl dövizlerin değerlemesinde, 
borsalar ve teşkilatlandırılmış diğer piyasalarda 
oluşan fiyatlar, fiyatın söz konusu piyasalarda 
oluşmaması halinde Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz 
alış kurları,

(vi) DİBS’lere ilişkin değerlemede ise Kurul’un 
aracı kurumların sermayelerine ve sermaye 
yeterliliklerine ilişkin düzenlemelerinde yer 
alan değerleme ilkeleri,

esas alınacaktır.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda 
değerlemeye tabi tutulan;

(i) Nakit, devlet tahvili, hazine bonosu ve B tipi 
yatırım fonu katılma belgesi, İstanbul Altın 
Borsası’nda işlem görmekte olan ve Hazine 
Müsteşarlığı’nın belirlediği standartlardaki altın 
ve diğer kıymetli madenler ve/veya Kurul’ca 
uygun görülecek diğer finansal araçların 
%100’ü ,

(ii) İMKB 100 endeksine dahil hisselerin 
ve/veya A tipi yatırım fonu katılma belgelerinin 
%90’ı,

(iii) İMKB 100 endeksi dışında kalan hisselerin  
%75’i, özkaynak olarak kabul edilebilecektir.
İNTEGRAL, MÜŞTERİ’nin kredi hesabındaki 
özkaynak tutarını her iş günü itibarıyla hesap-
layacaktır.

Özkaynak oranının, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı’nda öngörülen veya İNTEGRAL’in 
belirlediği asgari   özkaynak oranının altına 
düştüğü hallerde, İNTEGRAL yazılı olarak ve 
en hızlı biçimde iletilebilecek şekilde 
MÜŞTERİ’ye özkaynak tamamlama çağrısında 
bulunacaktır.    MÜŞTERİ  durumun kendisine 

tebliğ  edildiği  tarihten  itibaren 2 (iki) işgünü  
içerisinde özkaynağı tamamlamak zorun-
dadır. Aksi takdirde, İNTEGRAL, başka bir 
ihbara gerek duymaksızın, teminat olarak 
yatırılan ve/veya kredi ile satın alınan 
kıymetleri, özen borcu çerçevesinde, satarak 
kredi alacağını tahsil etme yetkisine sahip 
olacaktır. Kendisine özkaynak tamamlama 
çağrısında bulunulmuş MÜŞTERİ’nin alım 
emirleri, bildirim gününden özkaynak tamam-
lanıncaya kadar geçecek süre boyunca yerine 
getirilmeyecektir.

MÜŞTERİ, hesabındaki özkaynak tutarının 
asgari özkaynak oranını sağlayan tutarın üzer-
ine çıkması halinde, özkaynak fazlasını nakit 
olarak çekebileceği gibi, fazla tutarı, İNTE-
GRAL tarafından kabul edilmesi koşuluyla, 
yeni kredili işlemlerde de özkaynak olarak 
kullanabilir. MÜŞTERİ, asgari özkaynak 
oranının yetkili otoriteler veya İNTEGRAL 
tarafından tek taraflı olarak artırılması halinde, 
MÜŞTERİ’ye bildirimde bulunulması koşuluy-
la, işbu Sözleşmede yer alan hükümler 

değiştirilmeksizin yeni oranların uygula-
nacağını kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, İNTEGRAL’in onayını almak şartıyla, 
özkaynak olarak verdiği kıymetleri başka 
kıymetlerle değiştirebilir.

MÜŞTERİ tarafından peşin olarak alınan finan-
sal araçlar, MÜŞTERİ’nin yazılı onayı 
olmaksızın, kredili sermaye piyasası aracı ve 
açığa satış işlemlerinde; kredi ile satın alınan 
finansal araçlar ise her ne surette olursa olsun 
açığa satış işlemlerinde özkaynak olarak 
kullanılamaz.

MÜŞTERİ, özkaynak yükümlülüğünü yerine 
getirmediği takdirde,Alım Satım Aracılık 
Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Genel 
Hükümlerinin temerrüde ilişkin hükümlerinin 
uygulanacağını kabul ve beyan eder. Ayrıca 
MÜŞTERİ, özkaynak yükümlülüğünün yerine 
getirilmesinde temerrüde düştüğü hallerde, 
Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenen 
müeyyidelere tabi olacaktır.

İNTEGRAL, kullandıracağı kredi için Sermaye 
Piyasası Mevzuatı’nın teminat olarak verilmesi-
ni öngördüğü özkaynakların yanı sıra, 
MÜŞTERİ’den ilave ayni ve/veya şahsi teminat 
vermesini talep edebilir. Kredinin birden fazla 
hesap üzerinden kullandırılması halinde İNTE-
GRAL, her bir hesap için bir veya birden çok 
teminat isteyebilir. Bu durumda  verilen temi-
natlar, MÜŞTERİ’nın İNTEGRAL’e olan 

borçlarının tamamını garanti edecektir.

İNTEGRAL temin edeceği kredi için 
MÜŞTERİ’den, önceden yazılı olarak bildirim-
de bulunmak koşulu ile, birden fazla teminat 
türünü birlikte göstermesini, verdiği teminat-
ları değiştirmesini, yeni veya ilave teminat 
vermesini isteyebilir. MÜŞTERİ İNTEGRAL 
tarafından teminata ilişkin olarak belirlenen 

söz konusu koşulları kabul etmediği takdirde 
borcunu tamamen ödemek suretiyle işbu 
Sözleşmeyi sona erdirebilir.

İNTEGRAL, dilerse tek taraflı olarak tayin ede-
ceği bankadan/bankalardan aldığı krediyi, 
öngöreceği şartların yerine getirilmesi ve tem-
inatların verilmesi kaydıyla, MÜŞTERİ’ye 
kullandırabilir. MÜŞTERİ, İNTEGRAL ile banka 
arasındaki kredi sözleşmesinden doğmuş 
ve/veya doğacak bütün ödeme yüküm-
lülüklerinin MÜŞTERİ’nin kullandığı kredi mik-
tarına isabet eden bölümünü, İNTEGRAL’in  

bankaya  yapacağı  ödeme  tarihinden  2  (iki)  
işgünü  önce  İNTEGRAL’e  ödemekle  
yükümlüdür.  MÜŞTERİ, İNTEGRAL’in ödeme 
tarihini önceden kendisine bildirmiş olmasına 
rağmen, ödeme yükümlülüğünü yerine getir-
mediği takdirde başka bir bildirime gerek 
kalmaksızın temerrüde düşmüş olacağını ve 
bu nedenle İNTEGRAL’in, her ne ad altında 
olursa olsun doğacak zararını,Alım Satıma 
Aracılık Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Genel 
Hükümlerinin temerrüde ilişkin hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla, İNTEGRAL’e ödemeyi 
kabul ve taahhüt eder.

Krediyle alınan finansal araçların değerlemesi 
sırasında;

(i) Finansal aracın alımının yapıldığı günde 
söz konusu aracın alış fiyatı ve komisyon-
ları,

(ii) Takip eden günlerde finansal aracın bir 
önceki seans ağırlıklı ortalama fiyatı,

(İİİ) Bir önceki seansta finansal araca ait 
işlemin olmaması ve/veya ağırlıklı ortala-
ma fiyatın elde edilememesi

durumunda, en son seansa ait en iyi alış ve en 
iyi satış fiyatlı emirlerin aritmetik ortalaması, 
esas alınacaktır.

Madde 9: 
KREDİYLE ALINAN FİNANSAL ARAÇLARIN  DEĞERLEMESİ

Madde 10: 
GARANTİ
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İNTEGRAL, kullandıracağı kredi için Sermaye 
Piyasası Mevzuatı’nın teminat olarak verilmesi-
ni öngördüğü özkaynakların yanı sıra, 
MÜŞTERİ’den ilave ayni ve/veya şahsi teminat 
vermesini talep edebilir. Kredinin birden fazla 
hesap üzerinden kullandırılması halinde İNTE-
GRAL, her bir hesap için bir veya birden çok 
teminat isteyebilir. Bu durumda  verilen temi-
natlar, MÜŞTERİ’nın İNTEGRAL’e olan 

borçlarının tamamını garanti edecektir.

İNTEGRAL temin edeceği kredi için 
MÜŞTERİ’den, önceden yazılı olarak bildirim-
de bulunmak koşulu ile, birden fazla teminat 
türünü birlikte göstermesini, verdiği teminat-
ları değiştirmesini, yeni veya ilave teminat 
vermesini isteyebilir. MÜŞTERİ İNTEGRAL 
tarafından teminata ilişkin olarak belirlenen 

söz konusu koşulları kabul etmediği takdirde 
borcunu tamamen ödemek suretiyle işbu 
Sözleşmeyi sona erdirebilir.

İNTEGRAL, dilerse tek taraflı olarak tayin ede-
ceği bankadan/bankalardan aldığı krediyi, 
öngöreceği şartların yerine getirilmesi ve tem-
inatların verilmesi kaydıyla, MÜŞTERİ’ye 
kullandırabilir. MÜŞTERİ, İNTEGRAL ile banka 
arasındaki kredi sözleşmesinden doğmuş 
ve/veya doğacak bütün ödeme yüküm-
lülüklerinin MÜŞTERİ’nin kullandığı kredi mik-
tarına isabet eden bölümünü, İNTEGRAL’in  

bankaya  yapacağı  ödeme  tarihinden  2  (iki)  
işgünü  önce  İNTEGRAL’e  ödemekle  
yükümlüdür.  MÜŞTERİ, İNTEGRAL’in ödeme 
tarihini önceden kendisine bildirmiş olmasına 
rağmen, ödeme yükümlülüğünü yerine getir-
mediği takdirde başka bir bildirime gerek 
kalmaksızın temerrüde düşmüş olacağını ve 
bu nedenle İNTEGRAL’in, her ne ad altında 
olursa olsun doğacak zararını,Alım Satıma 
Aracılık Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Genel 
Hükümlerinin temerrüde ilişkin hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla, İNTEGRAL’e ödemeyi 
kabul ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ’nin kredi borcu aşağıda belirtilen 
hallerin vukuunda muaccel hale gelmiş olacaktır:

(i) İNTEGRAL  tarafından  yapılan  özkay-
nak  tamamlama çağrısına  rağmen  
MÜŞTERİ’nin  durumun kendisine
tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 (iki) işgünü 
içerisinde özkaynağı tamamlamaması,

(ii) İş bu Sözleşmede belirtilen esaslar 
çerçevesinde belirlenen kredinin vadesi-
nin gelmesi veya devam eden
kredi ilişkisinin kesilmesi,

(iii) Kredili işleme konu finansal aracın   
“Açığa Satışa ve Kredili İşlemlere Konu Ola-
bilecek Finansal Araçlar Listesi”nden 
çıkarılması (listeden çıkarılan finansal 
aracın MÜŞTERİ’nın talebi ve İNTEGRAL’in 

kabulü ile listede yer alan başka bir finansal 
araçla değiştirilmesi suretiyle kredi ilişkisi 
sürdürülebilir),

(iv) İNTEGRAL’in  kredi  veren  kuruluşlar-
dan  MÜŞTERİ’ye  kullandırdığı  kredinin  
vadesinin  gelmesi  veya  bu kuruluşlarla 
devam eden kredi ilişkisinin kesilmesi, ve

(v) İNTEGRAL tarafından MÜŞTERİ’ye 
tahsis edilen kredi limitinin aşılması.

MÜŞTERİ, muaccel hale gelen kredinin 
karşılığında, özkaynak olarak yatırılan 
kıymetlerin ve/veya krediyle alınan finansal 
araçların İNTEGRAL tarafından nakde 
dönüştürülerek tasfiye edilebileceğini veya 
söz konusu kıymetlerin İNTEGRAL’in hesabına 
geçirilebileceğini kabul ve beyan eder.

İşbu Sözleşme , Seri: V, No: 65 sayılı “Sermaye 
Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve 
Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında 
Tebliğ” (“Tebliğ”) ve ilgili diğer mevzuat 
hükümlerine uygun olarak İNTEGRAL ile 
MÜŞTERİ’nin gerçekleştirecekleri ödünç alma 
ve verme işlemlerini  ve  Taraflar’ın bu işlem-
lerle ilgili karşılıklı hak ve yükümlülüklerini 

düzenler.
İNTEGRAL ve MÜŞTERİ, işbu Sözleşme 
hükümleri çerçevesinde gerçekleştirecekleri 
ödünç alma ve verme işlemlerinde ödünç 
alan veya ödünç veren taraf olmalarına göre 
“Ödünç Veren Taraf” veya “Ödünç Alan Taraf” 
olarak anılacaklardır.

Madde 11: 
MUACCELİYET

C-  ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

Madde 1: 
KAPSAM
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Ödünç emirlerinin yazılı olarak iletilmesi esas-
tır. Bununla birlikte MÜŞTERİ, telefonla, faksla, 
teleksle, ATM vasıtasıyla, elektronik ortamda 
(internet ve kapalı devre iletişim sistemleri) ve 
benzeri iletişim araçlarıyla ve sözlü olarak da 
emir verme hakkına sahiptir. Yazılı olarak 
verilen Emirler dışında herhangi bir iletişim 
aracıyla iletilen Emirler’in   tümü genel 
hükümler uyarınca sözlü emir niteliğindedir. 
Ancak Hisse Senedi Alım Satım Aracılık 
Çerçeve Sözleşmesinde yer alan Alım Satıma 
Aracılık Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Genel 
Hükümlerinin faks talimatlarına ilişkin 11. 
madde hükümleri saklıdır. İNTEGRAL, 
MÜŞTERİ’nin finansal araçlarını ödünç almak 
istediği takdirde, MÜŞTERİ’nin yazılı onayını 
almakla yükümlüdür.

İNTEGRAL,  telefonla  aldığı  Emirler’e  ilişkin  
ses  kayıtlarını  ve  yazılı  dokümantasyonu  
ilgili  sermaye  piyasası  mevzuatının 
öngördüğü süre boyunca saklayacaktır. 
MÜŞTERİ veya onun yetkili temsilci/temsilcil-
erinin imzasının bulunmadığı Emirler’le ilgili 
ihtilâfların çözümlenmesinde, bu kayıtlar ve 
ilgili diğer dokümanlar geçerli delil niteliğinde 
sayılacaktır. İNTEGRAL, Emirler de dahil 
herhangi bir sözlü talimatı uygulamadan 
önce, bu talimatın yazılı olarak teyit edilmesini 

isteme hakkına sahiptir. Ancak İNTEGRAL, bu 
yetkisini kullanmakla yükümlü değildir. Her-
hangi bir ihtilâf halinde, MÜŞTERİ'nın onayını 
içeren bu kayıtlar, ilgili işlemlerin delili sayıla-
caktır.
MÜŞTERİ, vereceği Emir’de ödünç almak 
istediği finansal aracın adını, miktarını ve 
işlemin vadesini belirtmekle yükümlüdür. 
İNTEGRAL, herhangi bir Emri tamamen veya 
kısmen reddetme hakkına sahiptir. Emirler’in 
reddedilmesi halinde, İNTEGRAL, ilgili Emri  
aldığı  anda  bu  durumu  herhangi  bir  ger-
ekçe  göstermek  zorunda  olmaksızın  
MÜŞTERİ'ye  veya  onun  temsilci  veya temsil-
cilerine bildirecektir.

MÜŞTERİ, İNTEGRAL aracılığıyla ÖPSP’de 
vereceği Emir’lerde, ödünç alacağı veya vere-
ceği finansal aracın adı, miktarı ve işlemin 
vadesinin yanı sıra ÖPSP düzenlemeleri 
çerçevesinde belirleyeceği emir türünü ve 
komisyon oranını da belirtmek zorundadır.

MÜŞTERİ, İNTEGRAL'in kendi makul kontrolü 
dışında bulunan mücbir sebepler ve/veya doğal 
afetlerden kaynaklanan zarar ve kayıplar için 
sorumlu tutulmayacağını kabul eder. MÜŞTERİ, 
ayrıca, faksla, e-postayla veya başka elektronik 
araçlarla iletilen Emirler’in İNTEGRAL’e ulaşma-

masından dolayı Emirler’in uygulanmamasın-
dan ve/veya açık olmayan Emirler’in açıklığa 
kavuşturulması talebinden dolayı Emrin geç 

uygulanmasından ötürü MÜŞTERİ'nın uğrayabi-
leceği zarar ve kayıplardan da İNTEGRAL'in 
sorumlu tutulmayacağını kabul ve beyan eder.

Taraflar borsa yatırım fonu katılma belgeleri ile 
İMKB Ulusal Pazarı’nda işlem gören hisselerin 
(bundan sonra  birlikte veya ayrı ayrı “finansal 
araçlar” olarak anılacaklardır), iş bu Sözleşme 
çerçevesinde, ödünç alma ve verme işlemler-
inin konu edilmeleri hususunda mutabıktırlar.

İş bu Sözleşme kapsamında, İNTEGRAL kendi 
portföyünde bulunan finansal araçları ve/veya, 
müşterileri tarafından yetkilendirilmesi koşuluyla, 
müşterilerinin portföylerinde bulunan finansal 
araçları MÜŞTERİ’ye, MÜŞTERİ ise kendi port-

föyünde bulunan finansal araçları İNTEGRAL’e 
ödünç verebilir. Ayrıca İNTEGRAL, MÜŞTERİ’nin 
talep etmesi halinde, MÜŞTERİ’nin Takasbank 
Ödünç Pay Senedi Piyasası (“ÖPSP”)’nda 
gerçekleştireceği ödünç alma ve verme işlem-
lerine aracılık edebilir.

Ödünç Veren Taraf, ödünç alma ve verme 
işlemlerine konu olacak finansal araçları işlem 
öncesinde her türlü ihtilaf ve takyidat tan
ari olarak elinde bulunduracağını beyan ve 
taahhüt eder.

Madde 2: 
ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİNE KONU OLABİLECEK FİNANSAL
ARAÇLAR

Madde 3: 
EMİRLERİN VERİLMESİ
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Ödünç emirlerinin yazılı olarak iletilmesi esas-
tır. Bununla birlikte MÜŞTERİ, telefonla, faksla, 
teleksle, ATM vasıtasıyla, elektronik ortamda 
(internet ve kapalı devre iletişim sistemleri) ve 
benzeri iletişim araçlarıyla ve sözlü olarak da 
emir verme hakkına sahiptir. Yazılı olarak 
verilen Emirler dışında herhangi bir iletişim 
aracıyla iletilen Emirler’in   tümü genel 
hükümler uyarınca sözlü emir niteliğindedir. 
Ancak Hisse Senedi Alım Satım Aracılık 
Çerçeve Sözleşmesinde yer alan Alım Satıma 
Aracılık Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Genel 
Hükümlerinin faks talimatlarına ilişkin 11. 
madde hükümleri saklıdır. İNTEGRAL, 
MÜŞTERİ’nin finansal araçlarını ödünç almak 
istediği takdirde, MÜŞTERİ’nin yazılı onayını 
almakla yükümlüdür.

İNTEGRAL,  telefonla  aldığı  Emirler’e  ilişkin  
ses  kayıtlarını  ve  yazılı  dokümantasyonu  
ilgili  sermaye  piyasası  mevzuatının 
öngördüğü süre boyunca saklayacaktır. 
MÜŞTERİ veya onun yetkili temsilci/temsilcil-
erinin imzasının bulunmadığı Emirler’le ilgili 
ihtilâfların çözümlenmesinde, bu kayıtlar ve 
ilgili diğer dokümanlar geçerli delil niteliğinde 
sayılacaktır. İNTEGRAL, Emirler de dahil 
herhangi bir sözlü talimatı uygulamadan 
önce, bu talimatın yazılı olarak teyit edilmesini 

isteme hakkına sahiptir. Ancak İNTEGRAL, bu 
yetkisini kullanmakla yükümlü değildir. Her-
hangi bir ihtilâf halinde, MÜŞTERİ'nın onayını 
içeren bu kayıtlar, ilgili işlemlerin delili sayıla-
caktır.
MÜŞTERİ, vereceği Emir’de ödünç almak 
istediği finansal aracın adını, miktarını ve 
işlemin vadesini belirtmekle yükümlüdür. 
İNTEGRAL, herhangi bir Emri tamamen veya 
kısmen reddetme hakkına sahiptir. Emirler’in 
reddedilmesi halinde, İNTEGRAL, ilgili Emri  
aldığı  anda  bu  durumu  herhangi  bir  ger-
ekçe  göstermek  zorunda  olmaksızın  
MÜŞTERİ'ye  veya  onun  temsilci  veya temsil-
cilerine bildirecektir.

MÜŞTERİ, İNTEGRAL aracılığıyla ÖPSP’de 
vereceği Emir’lerde, ödünç alacağı veya vere-
ceği finansal aracın adı, miktarı ve işlemin 
vadesinin yanı sıra ÖPSP düzenlemeleri 
çerçevesinde belirleyeceği emir türünü ve 
komisyon oranını da belirtmek zorundadır.

MÜŞTERİ, İNTEGRAL'in kendi makul kontrolü 
dışında bulunan mücbir sebepler ve/veya doğal 
afetlerden kaynaklanan zarar ve kayıplar için 
sorumlu tutulmayacağını kabul eder. MÜŞTERİ, 
ayrıca, faksla, e-postayla veya başka elektronik 
araçlarla iletilen Emirler’in İNTEGRAL’e ulaşma-

masından dolayı Emirler’in uygulanmamasın-
dan ve/veya açık olmayan Emirler’in açıklığa 
kavuşturulması talebinden dolayı Emrin geç 

uygulanmasından ötürü MÜŞTERİ'nın uğrayabi-
leceği zarar ve kayıplardan da İNTEGRAL'in 
sorumlu tutulmayacağını kabul ve beyan eder.

Taraflar, her bir ödünç alma ve verme işlemi-
nin vadesini serbestçe belirleyebilirler. Ancak, 
MÜŞTERİ, İNTEGRAL aracılığıyla ÖPSP’de 
gerçekleştireceği ödünç alma ve verme 
işlemlerinin vadesinin 

(i) en fazla yedi gün  ile sınırlı olmak üzere 

günlük, 
(ii) en fazla üç hafta ile sınırlı olmak 
üzere haftalık veya 
(iii) bir, iki, üç, altı, dokuz veya on iki 
aylık olarak belirleyebileceğini kabul ve 
beyan eder.

Ödünç Alan Taraf, ödünç aldığı finansal 
araçlar karşılığında, ödünç alınan finansal 
araçların iş bu sözleşmenin 7. maddesinde yer 
alan değerleme ilkelerine uygun olarak hes-
aplanan parasal değerinin (bundan sonra  
“Cari Değer” olarak anılacaktır) %100’ünden az 
olmamak kaydıyla ve Taraflar arasında 
serbestçe belirlenecek tutarda Özkaynak’ı, 
Ödünç Veren Taraf lehine teminat olacak
şekilde yatırmakla yükümlüdür.

MÜŞTERİ, İNTEGRAL aracılığıyla ÖPSP’de 
gerçekleştireceği ödünç alma işlemlerinde, 
ödünç alınan finansal araçların ÖPSP düzen-
lemelerine göre belirlenecek parasal  değeri-
nin %110’u oranında Özkaynak’ı başlangıç 
teminatı olarak yatırmayı beyan ve taahhüt 
eder.

Özkaynak ile ödünç alınan finansal araçların 
Cari Değeri arasındaki fark ödünç alma ve 
verme işlemi süresince İNTEGRAL tarafından 
günlük olarak takip edilecektir.  Özkaynak 
değerinin ödünç alınan finansal araçların Cari 
Değeri’nin %100’ünün altına düşmesi  halinde,  
Ödünç  Alan  Taraf,  Ödünç  Veren  Tarafın  
kendisine  durumu  bildirdiği  günde  özkay-
nak  tutarını  başlangıç seviyesine tamamlaya-
caktır. Ancak İNTEGRAL, Ödünç Alan Taraf 
olduğu durumlarda, açığın oluştuğu gün 
içerisinde,   Ödünç Veren Taraf’a herhangi bir 

bildirimde bulunmaksızın, özkaynak tutarını 
başlangıç seviyesine tamamlamakla yüküm-
lüdür.

MÜŞTERİ, İNTEGRAL aracılığıyla, ÖPSP’de 
gerçekleştireceği ödünç işlemleri için 
başlangıçta yatırdığı Özkaynağın , işlemin 
vadesi içerisinde, ödünç alınan finansal 
araçların ÖPSP düzenlemelerine göre belirle-
necek cari değerinin %105’inin altına düşmesi 
durumunda Özkaynağı başlangıç seviyesine 
tamamlamayı beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, kendisinin Ödünç Alan Taraf 
olduğu durumlarda, özkaynak oranının, bir 
ödünç alma işleminden önce veya işlem 
esnasında, İNTEGRAL tarafından tek taraflı 
olarak artırılabileceğini ve böyle bir durumun 
olması halinde, MÜŞTERİ’ye yapılacak bir 
bildirim ile, işbu Sözleşme hükümleri değiştir-
ilmeksizin artırılmış özkaynak oranının geçerli 
olacağını kabul eder.

Ödünç Alan Taraf, Ödünç Veren Taraf’ın da 
onayını alarak, Özkaynak olarak verdiği 
varlıklarda değişiklik yapabilir.

MÜŞTERİ’nin Ödünç Veren Taraf olduğu ve 
eksik kalan Özkaynağı kendisine bildirim 
yapılan günde tamamlamadığı durumlarda, 
İNTEGRAL, başka bir bildirimde bulunmasına 

gerek olmaksızın, MÜŞTERİ’nin ödünç 
işleminden doğan her türlü yükümlülüğünü 
yatırılmış olan özkaynaklardan ve/veya 
MÜŞTERİ’nin hesabında bulunan ve açığa 
satış işlemleri için verilmiş olan özkaynaklar-
dan karşılayacak,  ve eğer varsa, özkaynaklar-
dan karşılanamayan tutar MÜŞTERİ tarafından 

tazmin edilecektir.

Ödünç Alan Taraf, özkaynak fazlasının kendis-
ine iade edilmesini talep edebileceği gibi, fazla 
tutarı daha sonra gerçekleştireceği ödünç 
alma ve verme işlemlerinde de kullanabilir.

Madde 4: 
ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİNİN VADESİ

Madde 5: 
ÖZKAYNAĞIN ÖDÜNÇ VEREN TARAFA TESLİMİ
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Ödünç Alan Taraf, ödünç aldığı finansal 
araçlar karşılığında, ödünç alınan finansal 
araçların iş bu sözleşmenin 7. maddesinde yer 
alan değerleme ilkelerine uygun olarak hes-
aplanan parasal değerinin (bundan sonra  
“Cari Değer” olarak anılacaktır) %100’ünden az 
olmamak kaydıyla ve Taraflar arasında 
serbestçe belirlenecek tutarda Özkaynak’ı, 
Ödünç Veren Taraf lehine teminat olacak
şekilde yatırmakla yükümlüdür.

MÜŞTERİ, İNTEGRAL aracılığıyla ÖPSP’de 
gerçekleştireceği ödünç alma işlemlerinde, 
ödünç alınan finansal araçların ÖPSP düzen-
lemelerine göre belirlenecek parasal  değeri-
nin %110’u oranında Özkaynak’ı başlangıç 
teminatı olarak yatırmayı beyan ve taahhüt 
eder.

Özkaynak ile ödünç alınan finansal araçların 
Cari Değeri arasındaki fark ödünç alma ve 
verme işlemi süresince İNTEGRAL tarafından 
günlük olarak takip edilecektir.  Özkaynak 
değerinin ödünç alınan finansal araçların Cari 
Değeri’nin %100’ünün altına düşmesi  halinde,  
Ödünç  Alan  Taraf,  Ödünç  Veren  Tarafın  
kendisine  durumu  bildirdiği  günde  özkay-
nak  tutarını  başlangıç seviyesine tamamlaya-
caktır. Ancak İNTEGRAL, Ödünç Alan Taraf 
olduğu durumlarda, açığın oluştuğu gün 
içerisinde,   Ödünç Veren Taraf’a herhangi bir 

bildirimde bulunmaksızın, özkaynak tutarını 
başlangıç seviyesine tamamlamakla yüküm-
lüdür.

MÜŞTERİ, İNTEGRAL aracılığıyla, ÖPSP’de 
gerçekleştireceği ödünç işlemleri için 
başlangıçta yatırdığı Özkaynağın , işlemin 
vadesi içerisinde, ödünç alınan finansal 
araçların ÖPSP düzenlemelerine göre belirle-
necek cari değerinin %105’inin altına düşmesi 
durumunda Özkaynağı başlangıç seviyesine 
tamamlamayı beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, kendisinin Ödünç Alan Taraf 
olduğu durumlarda, özkaynak oranının, bir 
ödünç alma işleminden önce veya işlem 
esnasında, İNTEGRAL tarafından tek taraflı 
olarak artırılabileceğini ve böyle bir durumun 
olması halinde, MÜŞTERİ’ye yapılacak bir 
bildirim ile, işbu Sözleşme hükümleri değiştir-
ilmeksizin artırılmış özkaynak oranının geçerli 
olacağını kabul eder.

Ödünç Alan Taraf, Ödünç Veren Taraf’ın da 
onayını alarak, Özkaynak olarak verdiği 
varlıklarda değişiklik yapabilir.

MÜŞTERİ’nin Ödünç Veren Taraf olduğu ve 
eksik kalan Özkaynağı kendisine bildirim 
yapılan günde tamamlamadığı durumlarda, 
İNTEGRAL, başka bir bildirimde bulunmasına 

gerek olmaksızın, MÜŞTERİ’nin ödünç 
işleminden doğan her türlü yükümlülüğünü 
yatırılmış olan özkaynaklardan ve/veya 
MÜŞTERİ’nin hesabında bulunan ve açığa 
satış işlemleri için verilmiş olan özkaynaklar-
dan karşılayacak,  ve eğer varsa, özkaynaklar-
dan karşılanamayan tutar MÜŞTERİ tarafından 

tazmin edilecektir.

Ödünç Alan Taraf, özkaynak fazlasının kendis-
ine iade edilmesini talep edebileceği gibi, fazla 
tutarı daha sonra gerçekleştireceği ödünç 
alma ve verme işlemlerinde de kullanabilir.

Taraflar, ödünç alma ve verme işlemlerinde 
özkaynak olarak kabul edilebilecek varlıkların, 
nakit olarak Türk Lirası ve  konvertible döviz 
olduğunu, finansal araç  olarak ise İMKB 
tarafından ilan edilen “Açığa Satışa ve Kredili 
İşlemlere Konu Olabilecek Finansal Araçlar 
Listesi”nde belirtilen finansal araçlar, A ve B tipi 
yatırım fonu katılma belgeleri,   Borsa’da işlem 
görmesi kaydıyla devlet tahvili ve hazine 
bonosu, İstanbul Altın Borsası’nda işlem 

görmekte olan ve Hazine Müsteşarlığı’nın 
belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymet-
li madenler ve Kurul’ca uygun görülecek diğer 
finansal araçlar olduğunu kabul ederler.

MÜŞTERİ, İNTEGRAL aracılığıyla ÖPSP’de 
gerçekleştireceği ödünç alma işlemlerinde, 
yukarıda belirtilen varlıkların yanı sıra banka 
teminat mektuplarını da Özkaynak olarak gös-
terebilir.

Madde 6: 
ÖZKAYNAK OLARAK KABUL EDİLEBİLECEK VARLIKLAR

Ödünce konu finansal araçlar ile özkaynak 
olarak kabul edilen finansal araçların değer-
lemesinde;

(i) Finansal aracın alımının yapıldığı gün 
finansal aracın bir önceki seans ağırlıklı 
ortalama fiyatı, 

(ii) Takip eden günlerde finansal aracın bir 
önceki seans ağırlıklı ortalama fiyatı,

(iii) Bir önceki seansta finansal araca ait 
işlemin olmaması ve/veya ağırlıklı ortala-
ma fiyatın elde edilememesi durumunda, 
en son seansa ait en iyi alış ve en iyi satış 
fiyatlı emirlerin aritmetik ortalaması,

(iv) Yatırım  fonu  katılma  belgelerinin  
değerlemesinde,  gün  sonunda  fon  
kurucusu  tarafından  açıklanan  alış fiyat-
ları,

(v) Konvertibl dövizlerin değerlemesinde, 
borsalar ve teşkilatlandırılmış diğer piyasal-
arda oluşan fiyatlar, fiyatın söz konusu 
piyasalarda oluşmaması halinde Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 
ilan edilen döviz alış kurları,

(vi) DİBS’lere ilişkin değerlemede ise 
Kurul’un aracı kurumların sermayelerine 
ve sermaye yeterliliklerine ilişkin düzenle-
melerinde yer alan değerleme ilkeleri,

esas alınacaktır.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda 
değerlemeye tabi tutulan;

(i) Nakit, devlet tahvili, hazine bonosu ve B 
tipi yatırım fonu katılma belgesi, İstanbul 
Altın Borsası’nda işlem görmekte olan ve 

Madde 7: 
ÖDÜNCE KONU FİNANSAL ARAÇLAR İLE ÖZKAYNAK OLARAK KABUL
EDİLEBİLECEK VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ

Hazine Müsteşarlığı’nın belirlediği standar-
tlardaki altın ve diğer kıymetli madenler 
ve/veya Kurul’ca uygun görülecek diğer 
finansal araçların %100’ü ,

(ii) İMKB 100 endeksine dahil hisselerin 
ve/veya A tipi yatırım fonu katılma belgeleri-
nin %90’ı,

(iii) İMKB 100 endeksi dışında kalan hissel-

erin  %75’i, 

özkaynak olarak kabul edilebilecektir.

MÜŞTERİ, İNTEGRAL aracılığıyla ÖPSP’de 
gerçekleştireceği ödünç alma ve verme 
işlemlerinde Özkaynağın ÖPSP düzenlemel-
eri çerçevesinde değerlemeye tabi tutula-
cağını kabul ve beyan eder.
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Ödünce konu finansal araçlar ile özkaynak 
olarak kabul edilen finansal araçların değer-
lemesinde;

(i) Finansal aracın alımının yapıldığı gün 
finansal aracın bir önceki seans ağırlıklı 
ortalama fiyatı, 

(ii) Takip eden günlerde finansal aracın bir 
önceki seans ağırlıklı ortalama fiyatı,

(iii) Bir önceki seansta finansal araca ait 
işlemin olmaması ve/veya ağırlıklı ortala-
ma fiyatın elde edilememesi durumunda, 
en son seansa ait en iyi alış ve en iyi satış 
fiyatlı emirlerin aritmetik ortalaması,

(iv) Yatırım  fonu  katılma  belgelerinin  
değerlemesinde,  gün  sonunda  fon  
kurucusu  tarafından  açıklanan  alış fiyat-
ları,

(v) Konvertibl dövizlerin değerlemesinde, 
borsalar ve teşkilatlandırılmış diğer piyasal-
arda oluşan fiyatlar, fiyatın söz konusu 
piyasalarda oluşmaması halinde Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 
ilan edilen döviz alış kurları,

(vi) DİBS’lere ilişkin değerlemede ise 
Kurul’un aracı kurumların sermayelerine 
ve sermaye yeterliliklerine ilişkin düzenle-
melerinde yer alan değerleme ilkeleri,

esas alınacaktır.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda 
değerlemeye tabi tutulan;

(i) Nakit, devlet tahvili, hazine bonosu ve B 
tipi yatırım fonu katılma belgesi, İstanbul 
Altın Borsası’nda işlem görmekte olan ve 

Hazine Müsteşarlığı’nın belirlediği standar-
tlardaki altın ve diğer kıymetli madenler 
ve/veya Kurul’ca uygun görülecek diğer 
finansal araçların %100’ü ,

(ii) İMKB 100 endeksine dahil hisselerin 
ve/veya A tipi yatırım fonu katılma belgeleri-
nin %90’ı,

(iii) İMKB 100 endeksi dışında kalan hissel-

erin  %75’i, 

özkaynak olarak kabul edilebilecektir.

MÜŞTERİ, İNTEGRAL aracılığıyla ÖPSP’de 
gerçekleştireceği ödünç alma ve verme 
işlemlerinde Özkaynağın ÖPSP düzenlemel-
eri çerçevesinde değerlemeye tabi tutula-
cağını kabul ve beyan eder.

ödünç alma ve verme işlemi vadesinin 
dolduğu tarihten iki iş günü önce yapılacaktır.

Ödünç Veren Taraf  bedelli sermaye artırımına 
katılmaya karar verirse, rüçhan hakkının 
kullanılmasına ilişkin ödemeleri  Ödünç Alan 
Taraf’a yapar.    Ödemenin  yapılmasını ve 
rüçhan haklarının Ödünç  Alan Tarafca 

kullanılmasını takiben, Ödünç Veren Taraf’ın 
alacağı iktisap edilen finansal araç sayısı kadar 
artar.  Ödünç alma ve verme işleminin vadesi-
nin dolduğu tarihte, Ödünç Alan Taraf, ödünç 
alınan finansal araçların yanı sıra rüçhan hak-
larının kullanılması yoluyla iktisap ettiği finan-
sal araçları da Ödünç Veren Taraf’a iade ede-
cektir.

Madde 8: 
ÖZKAYNAK OLARAK VERİLEN FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN
HAKLARIN KULLANILMASI
Ödünç  Alan Taraf, anapara, faiz, temettü veya 
benzeri gelirlerin tahsili, oy haklarının kullanıl-
ması ve bedelli veya bedelsiz pay alma hak-
larının kullanılması hususları da dahil olmak 

üzere, özkaynak olarak   verdiği finansal 
araçlarından kaynaklanan tüm hakları kullan-
ma yetkisine sahip olacaktır.

Madde 9: 
ÖDÜNCE KONU FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN HAKLARIN
KULLANILMASI
Ödünce konu finansal araçlardan kaynakla-
nan hakların kullanılmasında aşağıdaki esaslar 
uygulanacaktır:

(i) Ödüncün vadesi içinde, ödünce konu 
finansal araçlara ilişkin temettü dağıtımı 
olması halinde, Ödünç Alan
Taraf ilgili tutarı, dağıtımın olduğu gün saat 
16:30’a kadar, Ödünç Veren Taraf’ın hes-
abına yatıracaktır.

(ii) Ödünce konu finansal aracın vadesi 
içinde bedelsiz sermaye artırımı yapılması 
durumunda, Ödünç Veren Taraf’ın alacağı, 
ödünç alınan finansal aracın  adedinin 
bedelsiz sermaye artırım  oranı ile çarpıl-
ması ile hesaplanacak miktar kadar arttırılır.   
Ödünç Alan Taraf, Ödünç Veren Taraf’a, 
ödünç işleminin vadesinin sonunda, 
başlangıçta ödünç alınan finansal araçlara   
ilave olarak bedelsiz sermaye artırımı 
sonucu iktisap edilen finansal araçları da 
tevdi edecektir. Eğer bedelsiz sermaye 
artırımı sonucu ihraçcı kuruluş makbuz 
verirse, Ödünç Alan Taraf bedelsiz payları 

makbuzun senede dönüşüm tarihinden 
bir işgünü sonra Ödünç Veren Taraf’a tevdi 
edebilir.

(iii) Ödünce konu finansal aracının vadesi 
içinde bedelli sermaye artırımı yapılması 
durumunda, Ödünç Veren Taraf sermaye 
artırımına katılıp katılmayacağını ve katıla-
cak ise katılma oranını Ödünç Alan Taraf’a 
yazılı olarak bildirecektir.

O/N ödünç alma ve verme işleminin yapıl-
masının söz konusu olduğu hallerde bildirim 
işlem gününde yapılacaktır.

Daha uzun vadeli ödünç işlemlerinde, vad-
enin bedelli sermaye artırım için belirlenen 
süreye eşit veya daha uzun olduğu durumlar-
da, bildirim sermaye artırımına katılma süresi-
nin sona erdiği günden iki iş günü önce 
yapılacaktır.

Daha uzun vadeli ödünç işlemlerinde, vad-
enin bedelli sermaye artırım için belirlenen 
süreden kısa olduğu durumlarda, bildirim 
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ödünç alma ve verme işlemi vadesinin 
dolduğu tarihten iki iş günü önce yapılacaktır.

Ödünç Veren Taraf  bedelli sermaye artırımına 
katılmaya karar verirse, rüçhan hakkının 
kullanılmasına ilişkin ödemeleri  Ödünç Alan 
Taraf’a yapar.    Ödemenin  yapılmasını ve 
rüçhan haklarının Ödünç  Alan Tarafca 

kullanılmasını takiben, Ödünç Veren Taraf’ın 
alacağı iktisap edilen finansal araç sayısı kadar 
artar.  Ödünç alma ve verme işleminin vadesi-
nin dolduğu tarihte, Ödünç Alan Taraf, ödünç 
alınan finansal araçların yanı sıra rüçhan hak-
larının kullanılması yoluyla iktisap ettiği finan-
sal araçları da Ödünç Veren Taraf’a iade ede-
cektir.

Ödünce konu finansal araçlardan kaynakla-
nan hakların kullanılmasında aşağıdaki esaslar 
uygulanacaktır:

(i) Ödüncün vadesi içinde, ödünce konu 
finansal araçlara ilişkin temettü dağıtımı 
olması halinde, Ödünç Alan
Taraf ilgili tutarı, dağıtımın olduğu gün saat 
16:30’a kadar, Ödünç Veren Taraf’ın hes-
abına yatıracaktır.

(ii) Ödünce konu finansal aracın vadesi 
içinde bedelsiz sermaye artırımı yapılması 
durumunda, Ödünç Veren Taraf’ın alacağı, 
ödünç alınan finansal aracın  adedinin 
bedelsiz sermaye artırım  oranı ile çarpıl-
ması ile hesaplanacak miktar kadar arttırılır.   
Ödünç Alan Taraf, Ödünç Veren Taraf’a, 
ödünç işleminin vadesinin sonunda, 
başlangıçta ödünç alınan finansal araçlara   
ilave olarak bedelsiz sermaye artırımı 
sonucu iktisap edilen finansal araçları da 
tevdi edecektir. Eğer bedelsiz sermaye 
artırımı sonucu ihraçcı kuruluş makbuz 
verirse, Ödünç Alan Taraf bedelsiz payları 

makbuzun senede dönüşüm tarihinden 
bir işgünü sonra Ödünç Veren Taraf’a tevdi 
edebilir.

(iii) Ödünce konu finansal aracının vadesi 
içinde bedelli sermaye artırımı yapılması 
durumunda, Ödünç Veren Taraf sermaye 
artırımına katılıp katılmayacağını ve katıla-
cak ise katılma oranını Ödünç Alan Taraf’a 
yazılı olarak bildirecektir.

O/N ödünç alma ve verme işleminin yapıl-
masının söz konusu olduğu hallerde bildirim 
işlem gününde yapılacaktır.

Daha uzun vadeli ödünç işlemlerinde, vad-
enin bedelli sermaye artırım için belirlenen 
süreye eşit veya daha uzun olduğu durumlar-
da, bildirim sermaye artırımına katılma süresi-
nin sona erdiği günden iki iş günü önce 
yapılacaktır.

Daha uzun vadeli ödünç işlemlerinde, vad-
enin bedelli sermaye artırım için belirlenen 
süreden kısa olduğu durumlarda, bildirim 

Madde 10: 
ÖDÜNCE KONU FİNANSAL ARAÇLARIN GERİ ÇAĞIRILMASI

Madde 11: 
ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMİNİN TASFİYESİ

Taraflar, ödünce konu finansal araçları ihraç 
eden ortaklığın bir genel kurul tarihi açıklaması 
ve açıklanan bu tarihin ödüncün vadesinin 
bitiminden önceki bir tarihe rastlaması duru-
munda, Ödünç Veren Taraf’ın ödünce konu 
finansal araçları geri çağırma hakkının doğa-
cağını kabul ederler.  Ödünç Veren Taraf’ın 
finansal araçları geri çağırmaması durumun-
da, Ödünç Alan Taraf genel kurula katılmaya 
ve ilgili finansal araçlardan kaynaklanan oy 
haklarını kullanmaya hak kazanır.

Ödünç Veren Taraf, ayrıca, (i) Ödünç Alan 
Taraf’ın iflası veya tasfiyesi, (ii) ödünce konu 
finansal aracın işlemlerinin durdurulması, (iii) 
Ödünç Alan Taraf’a işlem yasağı getirilmesi, 
(iv) ödünce konu finansal araca el konulması, 
ve (v) Ödünç Alan Taraf’ın Ödünç Veren 
Taraf’a karşı olan yükümlülüklerini yerine 

getirmekte temerrüde düşmesi hallerinde 
ödünce konu finansal araçları geri çağırabilir.

Ödünç Alan Taraf, geri çağırma bildiriminin 
kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç işgünü 
içinde ödünce konu finansal araçları Ödünç 
Veren Taraf’a iade edecektir.  Ödünç Veren 
Taraf ise özkaynak olarak verilmiş olan 
varlıkları ödünce konu finansal araçların 
kendisine iade edildiği tarihte Ödünç Alan 
Taraf’a iade edecektir.
Ödünç Alan Taraf, Ödünç Veren Taraf’ın 
ödünce konu finansal araçları ödünç süresi-
nin bitiminden önce geri çağırması halinde, 
finansal araçların iade edileceği tarihe kadar 
tahakkuk etmiş olan komisyon tutarını Ödünç 
Veren Taraf’a ödeyeceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Ödünç  Alan Taraf, ödüncün vadesinde, en 
geç saat 16:30’a  kadar, ödünç aldığı finansal 
araçları mislen Ödünç Veren Taraf’a iade ede-
cektir.  Vadenin sona erdiği tarih tatil gününe 
rastladığı takdirde, ödünç alınan finansal 
araçlar, takip eden ilk iş günü, Borsa’da birinci 
seans başlamadan önce iade edilecektir. Tara-
flar, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, 
ödünç alınan finansal araçların iadesi ile 
Özkaynak’ın Ödünç Alan Taraf lehine serbest 
bırakılmasını eşanlı olarak gerçekleştireceklerdir.

Ödünce konu olan finansal araçların Borsa’da 
tahtasının kapatılması veya likidite eksikliği 
nedeni ile Ödünç Veren Taraf’a iade edileme-
mesi halinde Ödünç Alan Taraf, ilgili   finansal 
araçların bedelini Borsa’da gerçekleşen son 
işlem fiyatı üzerinden hesaplayarak nakden 
Ödünç Veren Taraf’a öder.

Taraflar, Ödünç  Alan Taraf’ın ödünce konu 
finansal araçları kararlaştırılan vadeden önce 
iade edemeyeceğini ve buna bağlı olarak 
ödünç işleminin kapatılmasını isteyemeye-
ceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
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Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İmza,
Kaşe
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Madde 12: 
KOMİSYON, MASRAF VE VERGİLER
Ödünç Alan Taraf, Ödünç Veren Taraf’a ödünce 
konu finansal araçların Cari Değeri üzerinden 
veya işlem bazında kararlaştırılacak sabit bir 
ücret şeklinde hesaplanacak komisyon tutarını 
ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Komisyon, ödünce konu finansal araçların 
Ödünç Veren Taraf’a iade edildiği tarihte 
ödenecektir. Ancak, ödünç süresi ay sonu 
itibariyle dolmamış ise, anılan güne kadar tahak-
kuk eden komisyon tutarı ayın son işgünü, 
bakiye komisyon tutarı ise finansal araçların iade 
edildiği tarihte ödenecektir.

Tarafların kararlaştırdıkları komisyon tutarı, Tara-
fların karşılıklı yazılı anlaşması ile, bazı finansal 
araçlar itibariyla ve/veya piyasa
şartlarındaki değişiklikler nedeniyle değiştirilebilir.

MÜŞTERİ, İNTEGRAL aracılığıyla ÖPSP’de 
gerçekleştireceği ödünç alma ve verme işlem-
lerinde, işlem bazında belirlenecek aracılık 
komisyonunu İNTEGRAL’e ödeyeceğini kabul, 
beyan ve taahhüt eder.

Ödünç Alan Taraf işbu Sözleşme kapsamındaki 
işlemlerden kaynaklanan, ulusal veya uluslar-

arası aracı kuruluşlar, Borsalar, Takas ve Saklama 
Kuruluşları ve yetkili diğer kuruluşlarca tahakkuk 
ettirilen her türlü hizmet bedellerini, kesintileri,   
masraf ve ücretleri; her türlü banka transferi, 
havalesi, EFT işlemi sebebiyle bankalar veya 
diğer kuruluşlarca tahakkuk ettirilen her türlü 
masraf, komisyon ve ücret ile her türlü vergi ve 
kesintiyi ödemeyi kabul ve taahhüt eder.   
MÜŞTERİ, İNTEGRAL aracılığıyla ÖPSP’de 
gerçekleştireceği ödünç alma ve verme işlem-
lerinden kaynaklanan ve Takasbank tarafından 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, masraf, 
ücret ile her ne ad altında olursa olsun her türlü 
gideri İNTEGRAL’e ödeyeceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

İşbu Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe 
girer. Bu Sözleşme ile ilgili tüm borç ve yüküm-
lülüklerin ifa yeri münhasıran ARACI KURUM’un 
kanuni ikametgâhının bulunduğu yerdir.

Sözleşme’nin tümünün tarafımca okunup 
içeriğinin incelenerek imzalandığını, önceki 
sayfalar imzalanmamış dahi olsa da tüm 
hükümlerin geçerli olduğunu bildiğimi ve bir 
örneğini teslim aldığımı kabul ve beyan 
ederim.
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