MÜŞTERİ NO:

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
Bir tarafta Gümüşsuyu Mah.İnönü Cad.Işık Apt.No:53 K:5 D:9-10 Gümüşsuyu /İstanbul adresinde iştigal eden Piramit Menkul
Kıymetler A.Ş. (Şirket),diğer tarafta……………………………………………………………. adresinde iştigal eden
…........................................................... (Müşteri) arasında SPK tarafından yayınlanan, Seri:V No:65 sayılı, "Kredili Menkul
Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ" esasları muvacehesinde ve
aşağıdaki şartlar dahilinde, İşbu Kredili Menkul Kıymet İşlemi Çerçeve Sözleşmesi tanzim edilmiştir.

KONU :
Madde 1. İş bu sözleşme ile aşağıda belirtilen borsalarda; yine aşağıda belirtilen menkul kıymetlerin kredili
satın alınması işlemlerini düzenlemektir.
a) Kredili alıma konu olan
kıymetler, a1) Hisse senetleri
a2)
a3)

menkul

b) Kredili alım işlemi yapılacak Borsalar b1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

KISALTMALAR :
Madde 2. Bu sözleşmede geçen;
Kanun

: 3794 Sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Kurul
Tebliğ

: Sermaye Piyasası Kurulu'nu

: Sermaye Piyasası Kurul tarafından yayınlanan Seri:V No:65 sayılı Tebliği

Aracı Kuruluş : Piramit Menkul Kıymetler A.Ş'ni
Müşteri

: …………………..................................................'i

ifade eder.
ASGARİ ÖZKAYNAK VE KORUNMASI :
Madde 3. Kredili menkul kıymet işlemlerinde Müşteri; kredili olarak satın alacağı menkul kıymetin, cari piyasa değerinin en az %
50’sini özkaynak olarak yatırmak veya hesabında bulundurmak zorundadır. Diğer bir ifadeyle, kredi limiti müsait olsa dahi kredili
olarak alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değerinin en fazla % 50’sine kadar olan kısmını kredi olarak kullanabilecektir. Özkaynak
oranı %50’nin altına düşmesi halinde, şirket müşteriye en seri iletişim aracı ile (kayıtlı telefon, e-mail, faks ve benzeri) ulaşarak
özkaynak tamamlama çağrısı yapacaktır. Özkaynak tamamlama bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren iki iş günü içinde, müşteri
özkaynağı tamamlamadığı takdirde; şirket hiçbir ihbarname göndermeksizin müşteri hesabından satış yaparak krediyi kapatacaktır.
Kendisine özkaynak tamamlama bildirimi gönderilmiş müşterinin hiçbir alım emri, bildirim gününden özkaynak tamamlanıncaya kadar
geçecek süre içerisinde yerine getirilmeyecektir.

Özkaynak Olarak Kabul Edilemeyecek Kıymetler :
Sermaye Piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilebilecek
kıymetler, nakit olarak Türk Lirası ve konvertibl döviz, sermaye piyasası aracı olarak ise işlemlere konu olabilecek sermaye
piyasası araçları listelerinde yer alan sermaye piyasası araçları, A ve B tipi yatırım fonu katılma belgeleri ile Borsada işlem
görmesi kaydıyla devlet tahvili, hazine bonosu, İstanbul Altın Borsası’nda işlem görmekte olan ve Hazine Müsteşarlığı’nın
belirlendiği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenler ve Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarıdır.

Müşteri Adı / Soyadı

İmza

-1Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı ve açığa satış işlemlerinde özkaynak oranının hesaplanmasında;

a) Nakit, devlet tahvili, hazine bonosu, 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 Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarının kabul edilmesi halinde
bu kıymetlerin %100’ü
b) İMKB 100 endeksine dahil hisse senetleri ve/veya A tipi yatırım fonu katılma belgesi kabul edilmesi
halinde tevdi edilen kıymetlerin %90’ı
c) İMKB 100 endeksi dışında kalan hisse senetlerinin %75’i özkaynak olarak kabul edilir.
Özkaynak olarak verilen bir şirket tarafından ihraç edilen hisse senedi tutarı, her bir müşteri için, işleme konu
kıymet tutarının %60’ını geçemez. Tek hisse senedi yada portföyün %60’ını geçen bir hisse senedi
bulunduğunda, müşteriye kredi tahsis edilmeyecektir. Bu husus sadece kredinin ilk tahsis edildiğinde değil
kullanımının herhangi bir anında da geçerlidir.
Müşteri özkaynak olarak verilen kıymetleri başka kıymetlerle değiştirebilir. Müşteriler tarafından peşin olarak satın
alınan sermaye piyasası araçları müşterinin yazılı onayı olmaksızın, kredili sermaye piyasası aracı ve açığa satış
işlemlerinde, kredi ile satın alınan sermaye piyasası araçları ise her ne suretle olursa olsun açığa satış işlemlerinde
özkaynak olarak kullanılamaz.
Şirket, özkaynak oranını, dilediği zaman %50’den daha yüksek bir oran olarak tespit ederek uygulamak hakkına sahiptir.
Bu durumda, özkaynak oranı, tespit edilen özkaynak oranının altına düştüğü takdirde Şirket 3. Maddenin birinci
paragrafındaki hükmü aynen uygulamak hakkına sahiptir.

Özkaynak oranının hesaplanmasında [(İşleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri-kredi tutarı) / işleme konu
kıymetlerin cari piyasa değeri] formülü kullanılır.
Müşteri, hesabındaki özkaynak tutarı uygulanmakta olan özkaynak oranının üzerine çıktığında, özkaynak fazlasını, kredi
limiti içinde kalmak şartı ile yeni kredili menkul kıymet işleminde özkaynak olarak kullanabilir veya menkul kıymet
satışı yapmak suretiyle nakit olarak da hesabından çekebilir.

Kredi ile satın alınan menkul kıymetlerin herhangi bir hal nedeniyle vuku bulan gelişmeler veya Şirketin
sözkonusu menkul kıymeti herhangi bir nedenle teminat listesinden çıkarması halinde menkul kıymet teminat
vasfını kaybeder. Şirket menkul kıymetlerin değiştirilmesini tek taraflı olarak talep edebilir. Talebe rağmen
istek gerçekleşmez ise, Şirket tek taraflı olarak menkul kıymetler üzerinde satış dahil her türlü tasarrufta
bulunabilir.
KREDİLİ MENKUL KIYMET ALIM EMRİNİN İLETİLMESİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Madde 4. Müşteri aracı kuruluşa verdiği emirleri yazılı olarak iletmek zorundadır. Eğer emirler telefon ile
iletiliyorsa, bu emirlerin aynı gün içersinde yazılı hale getirilmesi gerekir. Fax ile gelen emirler müşterinin
imzası ve telefon oluru ile geçerlilik kazanır. Şekil şartlarını yerine getirmiş emirler aksine bir bilgi yoksa bir
gün geçerlidir.
KREDİ TUTARI, FAİZİ VE SÜRESİ
Madde 5. Müşteri tarafından kullanılacak kredi, nakit veya satın alınacak menkul kıymet itibariyle, işbu
sözleşmenin 3.Maddesinde belirlenen özkaynak miktarının %50 katını aşamaz.
Tahsis edilen kredinin kullanılan miktarına uygulanacak faiz oranı, iç kaynaklardan kullandırılan kredi ile dış
kaynaklardan kullandırılan kredi faiz oranlarının ortalaması niteliğinde olacaktır.
Şirket’ in müşteriye kullandıracağı kredinin faiz oranı Bankalararası Para Piyasası O/N kotasyonları + 40’ ın
Müşteri Adı / Soyadı
İmza

-2üzerinde bir faiz olmayacaktır. Şirket, bu krediye uygulayacağı faiz oranını söz konusu limitin altında
serbestçe belirleyebilecektir.
İç ve dış kaynaklardan kullandırılacak krediye uygulanacak olan faiz, fon, vergi ve diğer yasal kesintiler günlük
olarak tahakkuk ettirilerek aynı gün müşterinin kredi hesabına borç yazılacaktır.

MÜŞTERİ ADINA KREDİ KULLANIMI VE TEMİNAT
Madde 6. Aracı kuruluş gerektiği durumlarda müşteri adına bankalardan kredi kullanabilir. Bankalardan alınan
kredi karşılığında, müşteri tarafından kredili olarak işleme tabii olmuş menkul kıymetleri aracı kuruluş bankalara
teminat olarak verme yetkisine sahiptir. Bankalardan müşteri için kullanılan krediye tahakkuk ettirilecek her türlü
faiz ve masraflar müşteriye aittir. Bankalardan kullanılan kredi üzerine aracı kuruluş kendi namına herhangi bir
gelir kaydında bulunmayacaktır.0
MÜŞTERİYE BİLGİ VERME ESASLARI
Madde 7. Müşteri, Şirket nezdinde buluna hesaplarındaki bütün hareketleri her zaman öğrenebilir. Şirket, Müşteri’ye;
mevzuatta belirtilen sürelerde, o dönem içinde hesabı hareket görmüş ise dönem sonunda, sözleşmede yazılı olan adresine,
giderleri müşteriye ait olmak üzere ve hesabına borç kaydedilmek üzere, hesap ekstresinin ve/veya son hesap durumunu kendi
tercih edeceği Resmi veya Özel postalama, kurye ve dağıtım kurumlarından herhangi biri veya noter aracılığıyla gönderir.
Müşteri veya yetkili temsilcisine, elden imza karşılığı teslim edilmiş olan sözkonusu belgeler, ayrıca bir önceki cümlede bahsi
geçen gönderi yollarından biri aracılığıyla gönderilmez. Müşteri talimatına dayanarak, yazı ve resimleri ileten iletişim araçları
ile gönderilen tüm belgeler ve içeriğindeki bilgiler, Müşteri tarafından öğrenilmiş ve bu şekilde yapılmış olan bildirimler,
Tebligat Yasasına uygun olarak tebliğ edilmiş sayılır. Bu madde uyarınca öngörülmüş tebliğ yollarından herbiri marifetiyle
Müşteri’ye gönderilmiş her türlü belge ve muhteviyatı, üzerinde yazılı süre içinde Müşteri tarafından itiraz edilmemesi halinde;
İ.İ.K. madde 68/b hükmünde belgelerden kabul edilecek ve bu kapsamda kesinlik kazanan hesap bildirim muhteviyatı, hesabın
kat’ı olarak kabul edilerek bu tarih itibariyle kat olan bakiye asıl alacağı teşkil edecektir. Bunların dışında Müşteri, sahip olduğu
hisse senetlerinin son durumunu ve adedini,İMKB Takas Saklama Bankası TAKASBANK A.Ş.’nin “Alo Takas” servisinden
dilediği anda öğrenme hakkına sahip olup, geç öğrenmesi nedeniyle herhangi bir zarara uğradığını ileri süremez ve talepte
bulunamaz.

MASRAF VE KOMİSYON ÖDENMESİ
Madde 8. Müşteri, kredili satın alma sebebiyle aracı kuruluş tarafından ifa edilen masrafları ve alımı
gerçekleştirilen menkul kıymetlerin işlem değerinin %.....'si tutarında komisyonu, aracılı kuruluşun işlemleri
gerçekleştirdiğinden sonra iki gün içinde ödemek zorundadır.
HAKLARIN KULLANIMI
Madde 9. Müşterinin, işbu sözleşme muvacehesinde, kredili olarak satın aldığı ve özkaynak olarak yatırdığı
menkul kıymetlerden doğan faiz temettü gelirleri müşteriye ait olup, müşteri adına aracı kuruluş tarafından
tahsil edilir.
Hisse senetlerinden doğan oy hakkı müşteriye aittir. Müşterinin isteği üzerine aracı kuruluş bu oy hakkını
müşteri adına kullanılabilir.
Kredi karşılığı satın alınan ya da özkaynak olarak yatırılan hisse senetlerinin rüçhan hakları müşteri adına aracı kuruluş
tarafından kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımdan doğan masraflar müşteriye aittir.

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
Madde 10. İşbu sözleşme, kredili işleme konu olan menkul kıymetlerin müşteri emri ile satılması ve/veya
kredinin müşteri tarafından nakden ödenmesi halinde sona erer.
KREDİ BORCUNUN MUACELİYETİ
Madde 11. Kredi borcu aşağıdaki hallerde muaccel olur.
Müşteri Adı / Soyadı
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-3a)İş bu sözleşmenin 3/III. Maddesindeki öz kaynak tamamlama çağrısına müşteri tarafından riayet
edilmemesi,
b)Semaye piyasası araçlarının kredili alım işlemi çerçeve sözleşmesi ile kredi süresinin sona ermesi,
c)Kredili işlem yapılan menkul kıymet/kıymetlerin ilgili listeden çıkartılması
Muaccel hale gelen kredi karşılığında müşteri tarafından öz kaynak olarak yatırılan kıymetler nakde
dönüştürülmek suretiyle tasfiye edilebileceği gibi, aracı kurumun hesabına da geçilebilir. Şirket müşteriye
haber vermeden bu haklarını tercihan istediği şekilde kullanma yetkisine sahiptir. Öz kaynak olarak yatırılan
kıymetlerin şirket hesabına geçirilmesi halinde söz konusu kıymetler aşağıda yer alan değerleme hükümleri
çerçevesinde değerlenir.
Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerine konu olan ve
özkaynak olarak verilen sermeye piyasası araçlarının değerlemesi aracı kurumlar tarafından aşağıdaki esaslar
dikkate alınarak yapılır.
a)Sermaye piyasası aracının alımının yapıldığı günde sermaye piyasası aracının alış fiyatı ve
komisyonların
b)Takip eden günlerde sermaye piyasası aracının bir önceki seans ağırlıklı ortalama fiyatının, c)Sermaye piyasası
aracına ait bir önceki seansta işlemin olmaması ve/veya ağırlıklı ortalama fiyatının

elde edilememesi durumunda, en son seansa ait en iyi alış ve en iyi satış fiyatlı emirlerin aritmetik
ortalamasının, değerlemede kullanılması esastır.
Yatırım fonu katılma belgeleri gün sonunda fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatları üzerinden
değerlenir.
İşlem sıraları sürekli kapatılmış olan hisse senetleri ile işlem sıraları geçici durdurulmuş olan hisse senetlerinin
kapalılık halinin beş iş gününden fazla sürmesi ve Borsa Yönetim Kurulu tarafından kapalılık halinin devamına karar verilmesi
durumunda, söz konusu hisse senetleri teminat olma niteliklerini kaybederler.Söz konusu hisse senetleri bu Tebliğ
kapsamındaki işlemlerde özkaynak olarak kabul edilmez, daha önceden özkaynak olarak alınmış olanlar ise özkaynak oranı
hesaplamalarında dikkate alınmaz.

Özkaynak olarak verilen konvertib dövizler ise, varsa borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda
oluşan fiyatlar, fiyatların bulunmaması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen
döviz alış kurları üzerinden değerlemeye tabi tutulur.
DİBS’lere ilşkin değerleme ise Kurul’un aracı kurumların sermayelerine ve sermaye yeterliliğine
ilişkin düzenlemelerinde yer alan değerleme ilkeleri çerçevesinde yapılır.
Sermaye piyasası araçlarının yukarıdaki esaslar çerçevesinde belirlenen değerleri, bu Tebliğin
uygulaması açısından cari değeri olarak dikkate alınır.

TEMERRÜT
Madde 12. Müşteri, kredi borcunun, işbu sözleşmenin 11. maddesindeki sebeplerden birisi ile muaccel olması
durumunda, herhangi bir ihtar yada ihbara gerek olmaksızın temerrüde düşer. Temerrüt durumunda,
müşterinin muaccel .olan kredi borcuna Bankalararası Para piyasası O/N faiz oranının iki katı temerrüt faizi
yürütülür.
SÖZLEŞME SÜRESİ
Madde 13. İşbu sözleşme belirsiz sürelidir.
UYGULANACAK HÜKÜMLER
Madde 14. İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla, Kanun, Tebliğ hükümleri, Kurul tarafından
yayınlanan diğer tebliğler ve genel hükümler uygulama alanı bulur.
Madde 15. İşbu sözleşme bu madde dahil olarak 15 maddeden ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza
altına alınmıştır. .........../ ......../ …….
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

MÜŞTERİ HESAP NO :
ADI-SOYADI :
İMZA :

-4-

KREDİLİ İŞLEMLER
OTOMATİK VİRMAN TALİMATI

İstanbul ......./….../……...

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL
Konu : Şirketiniz nezdinde mevcut olan şahsıma ait Cari Hesap ve Kredili Hesap’lar arasında
aşağıdaki açıklanan hesap durumlarında ilgili virmanların yapılması.
1- kredi hesabımda aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde cari hesabımdaki borç tutarının
kredi hesabına virman yapılması,
-

Kredi hesabımda özkaynak oranı %50’yi aşmaması halinde
Kredili borç tutarının kredi limitini aşmaması durumunda
Gerekli teminatımın kredi hesabımda olması halinde

Cari hesabımdaki borç bakiyesinden kullanılabilir kredi tutarı kadar kısmının takas gününde kredi
hesabıma aktarılması,
2- Cari hesabımdan, kredi işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilebilir hisse senetlerimin kredi
hesabıma virman yapılması
3- Kredi hesabımda “borç bakiyesi” mevcut iken, cari hesabımda “Alacak bakiyesi” olması
durumunda, kredi hesabımdaki borç tutarının cari hesabımdan otomatik olarak virman yoluyla
karşılanması,
4- Kredi hesabımda “Alacak bakiyesi” olması durumunda cari hesabıma virman yapılması

Hususlarında ayrıca talimatım olmaksızın gereğini bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla,
Müşteri Adı, Soyadı
Hesap No
İmza

:

:
:
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MENKUL KIYMET (HİSSE SENEDİ) REHİN SÖZLEŞMESİ
REHİN ALAN

: PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

REHİN VEREN

: ......................................................................

ADRES

: .......................................................................

............................................................................................................
Madde 1. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile
a) ......../......../........ tarihinde akdedilen Menkul Kıymet Alım Satım Sözleşmesi
b) ......./......../......... tarihinde akdedilen Kredili Menkul Kıymet İşlemi Çerçeve
Sözleşmesi hükümleri uyarınca tarafıma Şirketinizce açılan nakit krediler ile Şirketiniz kredisini
kullanmak suretiyle almış olduğum ve alacağım tüm menkul kıymet/hisse senetleri üzerinde
Şirketiniz adına birinci derecede rehin hakkı olduğunu,
İş bu rehin sözleşmesinin Şirketinizle akdedilen Kredili Menkul Kıymet İşlemi Çerçeve
Sözleşmesinin ayrılmaz bir eki olduğunu,
Madde 2. Şirketiniz adına birinci derecede rehin hakkı bulunan iş bu menkul kıymetlerin/hisse
senetlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kanun, Yönetmelik ve ilgili
mevzuatının gerektirdiği şekilde saklanmasını ve bu nedenle rehinli hisse senetleri/menkul kıymetleri
Şirketinize fiziken teslim etmiş olduğumu,

Madde 3. Yukarıda belirtilen Menkul Kıymet Alım Satım ve Kredili Menkul Kıymet İşlemi
Çerçeve Sözleşmeleri gereğince Şirketinize doğmuş ve doğacak olan her türlü borcum ödeninceye
kadar Şirketiniz adına birinci derecede rehinli olan iş bu menkul kıymet/hisse senetlerinin hapis
haklarının da Şirketiniz adına bulunduğunu,
Madde 4. Şirketinizden kredi kullanmak suretiyle İMKB’dan menkul kıymet/hisse senedi satın
aldığım tarihten itibaren 48 saat içerisinde iş bu kredi borcunun tarafımdan ödenmemesi halinde cari
hesabımda oluşan borcun şirketiniz tarafından tasfiyesi amacıyla rehinli hisse senetlerinin derhal
satılabileceğini ve buna ilişkin her türlü tasarruf yetkisinin bulunduğunu,

Madde 5. Borcun süresi içinde ödenmemiş olmasından dolayı Şirketinizin uğradığı tüm zarar
ve ziyandan sorumlu olduğumu,
Madde 6. Tebligat adresimin yukarıda belirtilen adres olduğunu, bu adrese yapılacak her türlü
tebligatın şahsıma yapılmış sayılacağını, bu adreste vuku bulacak değişiklikleri Noter aracılığı ile
Şirketinize bildirmeği,
Madde 7. Bu sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlık halinde İstanbul veya Beyoğlu Adliye ve İcra
Müdürlüklerinin yetkili olduğunu şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

(MK. Md. 853,858,860,864,870 ve ilgili maddeler.)
Rehin Alan
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Rehin Veren
.................................................
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