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TARAFLAR 

Madde 1- İşbu sözleşme’nin (“Sözleşme”) tarafları 
aşağıda kısaca “Yatırım Kuruluşu” diye anılacak 
olan 0468000998200017 Mersis numaralı ÜNLÜ 
MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile diğer tarafta yine 
aşağıda kısaca “Müşteri” olarak anılacak olan 
………………..………………………………dır.  

MÜŞTERİNİN RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ 

Madde 2- Müşteri, Kanun ile Kurul tarafından 
çıkarılan ikincil düzenlemeler (ilke kararları, 
rehberler vb. her türlü düzenleme dâhil) 
çerçevesinde, bu Sözleşme ile aynı anda veya daha 
önce imzalanan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmesi’nin eklerinde yer alan her türlü 
formu dolduracaktır. Müşteri, zaman içerisinde bu 
formlarda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu 
takdirde bunları yazılı olarak Yatırım Kuruluşu’na 
ileterek güncellemek zorundadır. Aksi halde Yatırım 
Kuruluşu’nun yaptığı işlemlerde söz konusu formu 
esas alacağını kabul eder. Müşteri, bilgi vermekten 
kaçınması halinde sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul eder. Müşteri bilgi vermeyi 
istememesi durumunda bilgi vermek istemediğine 
ilişkin yazılı bir beyan vermek zorundadır. Müşteri 
yukarıdaki hususları okuyup anladığını, profesyonel 
danışmanlarına danıştıktan sonra özgür iradesi ile bu 
Sözleşme’yi imzaladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Müşteri, ibraz ettiği bilgilerin ve Çerçeve Sözleşme 
kapsamında yer alan formlardaki diğer bilgilerin 
doğru ve eksiksiz olduğunu, işbu Sözleşme 
kapsamında verdiği beyanların gerçeği yansıtmaması 
nedeniyle Yatırım Kuruluşu’nun maruz kalacağı tüm 
zararları tazmin edeceğini, ayrıca hesabına yatırdığı ve 
yatıracağı Sermaye Piyasası Araçları ve nakdin 5549 
sayılı Kanun çerçevesinde ''suç geliri'' mahiyetinde 
olmadığını kabul etmekle birlikte, bunların konusu 
suç teşkil eden fiillerin işlenmesi sebebiyle elde 
edilmiş olmadığını da kabul ve beyan eder. 

Madde 3- Yatırım Kuruluşu tarafından işbu Sözleşme 
kapsamında gerçekleşecek işlemler için yurt dışı 
Borsa ve Piyasalar’da gerçekleşecek Sermaye Piyasası 
Aracı alım satım aracılığı işlemlerinin içerdiği riskler, 
“Yurt Dışı İşlemler Risk Bildirim Formu (Ek-
1)” ile Müşteri’ye bildirilmiş ve bu formun bir örneği 
Müşteri’ye teslim edilmiştir. Müşteri, söz konusu 
formda yazılı riskleri okuyarak ve bilerek bu 
Sözleşme’yi akdettiğini, Ek-1'de yer alan formda yer 
alan ve yurt dışı Borsa ve Piyasalar'da 

gerçekleştirilecek olan işlemlere ilişkin olası riskler 
konusunda bilgilendirildiğini ancak söz konusu 
bilgilerin yurt dışı Borsa ve Piyasalar'da yapılacak olan 
işlemlere ilişkin tüm bilgileri kapsamadığını, yurt dışı 
Borsa ve Piyasalar'daki işlemlere ve risklere karşı Ek-
1'de yer alan form dışında sayılan risklerin var 
olabileceğini ve yurt dışı Borsa ve Piyasalarda işlem 
gören Sermaye Piyasası Araçları üzerinde işbu 
Sözleşme hükümleri ve Yetkili Yabancı Kuruluş ile 
imzaladığı sözleşme çerçevesinde alım ve satım 
işlemleri yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

TANIMLAR 

Madde 4- İşbu Sözleşme’de tanımlanmayan ancak 
Çerçeve Sözleşme’de yer alan tanımlar, işbu 
Sözleşme kapsamında da geçerli olacaktır. Bu 
kapsamda işbu Sözleşme’de yer alan; 

Açık Pozisyon: Ters İşlem ya da nakit veya ayni 
uzlaşma ile kapatılmamış pozisyonları, 

Alım Emri/Emirleri: Müşteri'nin Yatırım 
Kuruluşu'na, yatırım araçları satın alınması için, yazılı 
veya Yatırım Kuruluşu'nun kabul etmesi kaydıyla 
sözlü ya da telefon, teleks, telefaks veya Elektronik 
İşlem Platformu veya sair elektronik iletişim araçlarını 
kullanarak verdiği talimatı, 

Başlangıç Teminatı : Pozisyon açılırken yatırılması 
zorunlu olan tutarı, 

Borsa Opsiyon Sözleşmesi: Belirli bir vadede 
veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen 
fiyattan standart miktar ve nitelikte Sermaye Piyasası 
Aracı'nı, ticari malı, kıymetli madeni, dövizi, endeksi 
veya Borsa tarafından belirlenecek diğer Dayanak 
Varlıkları lehtara alma (alım opsiyonu) veya satma 
(satım opsiyonu) hakkı veren, keşidecisini bu 
yükümlülük altına sokan sözleşmelerden vadeli 
işlemlerin gerçekleştirildiği Borsalar'da veya diğer 
Piyasalar'da işlem görenlerini, 

Borsa/Borsalar: Yurt dışında teşkilatlanmış 
organize Piyasalar'ı, 

Dayanak Varlıklar: Sözleşmede alma veya satma 
hak ve/veya yükümlülüğüne konu olan ekonomik veya 
finansal gösterge, Sermaye Piyasası Aracı, mal, 
kıymetli maden veya dövizi, 

Düzenleyici Kurumlar: Yurt içinde SPK, yurt 
dışında ise ilgili ülkenin mevcut yetkili olan 
kurumlarını, 

Elektronik İşlem Platformu: Müşteri'ye sunulan 
ve Müşteri'nin teknolojik aygıtları kullanmak suretiyle 
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elektronik ortamda Müşteri Hesaplarına erişimine ve 
Müşteri hesapları ile ilgili işlem yapmasına, Emir 
iletmesine imkân veren her türlü elektronik işlem 
platformunu, 

Emir İletimine Aracılık: Kanun’un 37(1)(a) 
maddesi ile III-37.1. sayılı Yatırım Hizmetleri ve 
Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ' kapsamında tanımlanan ve 
Emirler'in, kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere, 
Yabancı Yatırım Kuruluşu'na iletilmesi ve Emirler'in 
sonuçlarına ilişkin bilgilendirme yapılması faaliyetini ve 
aynı zamanda Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında 
Tebliğ’in 11. Maddesinin 2. fıkrasının yer alan 
faaliyetleri, 

Emir veya Emirler: Müşteri tarafından verilen Alım 
Emri veya Satım Emri'ni, 

Forward İşlemler: Forward işlem, bir para 
biriminin başka bir para birimine karşı önceden 
belirlenmiş vade ve kur üzerinden alım veya satımını 
düzenleyen işlemi, 

Genel Müşteri: III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının 
Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 31. 
maddesi uyarınca ilgili nitelikleri tanımlanmış ve 
profesyonel müşteri tanımına girmeyen gerçek ve 
tüzel kişi müşterileri, 

Günlük Uzlaşma Fiyatı: Borsa ve Tezgahüstü 
Piyasa kurallarında hesaplama şekli ve yöntemi 
belirtilen, gün sonlarında Hesapların 
Güncelleştirilmesi'nde kullanılmak üzere belirlenen 
fiyatı, 

Hesapların Güncelleştirilmesi: Pozisyonların 
sözleşme fiyatı veya uzlaşma fiyatı üzerinden 
değerlemeye tabi tutularak değer artışı ve 
kayıplarının hesaplara yansıtılmasını, 

İş Günü: İşbu Sözleşme'nin 45. maddesinde 
kendisine atfedilen anlamı, 

İşlem Aracılığı: Sermaye Piyasası Kanunu’un 
37(1)(b) maddesi ve III-37.1. sayılı Yatırım Hizmetleri 
ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan, Emirler'in, 
kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere, yabancı Borsa 
ve Yabancı Yatırım Kuruluşu'na iletilerek, müşteri 
hesabına Yatırım Kuruluşu tarafından 
gerçekleştirilmesi faaliyetini, 

İşlem Teminatları: Başlangıç ve Sürdürme 
Teminatı olarak temin edilen tutarları, 

Kanun veya Sermaye Piyasası Kanunu: Muhtelif 
zamanlarda değişmekle birlikte 6 Aralık 2012 tarihli 
ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,  

Kısa Pozisyon: Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil 
eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen 
miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak 
ve yükümlüğünü, 

Komisyon: Sermaye Piyasası Araçları'nın alım, satım 
ve saklanması, Müşteri nam ve hesabına Sermaye 
Piyasası Araçları'nın anapara, faiz, kâr payı (temettü) 
ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve 
bedelsiz Pay alma haklarının (rüçhan) ve pay (hisse) 
senetlerinden oy haklarının kullanılması, Müşteri'ye 
ait nakdin değerlendirilmesi hizmetleri ve Yatırım 
Kuruluşu tarafından Müşteri adına ve/veya hesabına 
yapılacak diğer her türlü menkul kıymet işlemleri ve 
Türev Araç işlemleri nedeniyle Borsa, Takas Merkezi, 
Yabancı Yatırım Kuruluşu, Saklama Kuruluşu, diğer 
yetkili kuruluşlar ile Yatırım Kuruluşu tarafından 
tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, kurtaj ve 
ücretler toplamını (İşbu Sözleşme'nin 
imzalanmasından sonra yürürlüğe girebilecek 
Mevzuat gereğince oran ve tutarların değişmesi 
durumunda Yatırım Kuruluşu'nun bu değişikliği bedel 
ve ücretlere yansıtma hakkını saklı tutar), 

Kurtaj Ücreti: Gerçekleştirilen her Türev Araçları 
Alım Emirleri ve Satım Emirlerinedeniyle; Müşteri'nin 
Yatırım Kuruluşu'na ödemekle yükümlü olduğu 
oransal veya sabit ücreti, 

Kurul ya da SPK: T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

Mevzuat: Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanun'a 
dayanılarak çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğler, 
genelgeler, genel mektuplar ve yine Türkiye 
Cumhuriyeti sınırlarında çıkarılmış olan ilgili diğer 
yasa, kararname, tüzük ve yönetmelik ile yönetmelik 
benzeri yasal düzenlemelerin tümünü ve ilgili ülkedeki 
çıkarılmış olan yasa, kararname, tüzük ve yönetmelik 
ile yönetmelik benzeri yasal düzenlemelerin tümünü, 

Opsiyon Primi: Borsa Opsiyon Sözleşmesi'ni alan 
tarafın, sözleşmede yer alan haklar karşılığında Borsa 
Opsiyon Sözleşmesi'ni satan tarafa ödemekle 
yükümlü olduğu primi, 

Piyasa veya Piyasalar: Sermaye Piyasası 
Araçları'nın işlem gördüğü organize veya organize 
olmayan (tezgahüstü) piyasaları, 
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Pozisyon Limiti: Tek bir Müşteri'nin tüm kurumlar 
nezdindeki hesaplarında tek yönlü sahip olacağı azami 
sözleşme sayısını veya oranını, 

Saklama Hizmeti: İşbu Sözleşme kapsamında 
aracılık yapılan Sermaye Piyasası Araçları için ya da 
söz konusu Sermaye Piyasası Araçları için emanetçi 
sıfatıyla ya da söz konusu Sermaye Piyasası Araçlarını 
idare etmek için veya Sermaye Piyasası Araçları'nı 
teminat olarak veya her ne nam altında olursa olsun, 
bu aracılık faaliyetleri ile ilgili olarak kayden veya 
fiziken tevdi veya teslim edilen Sermaye Piyasası 
Araçları'na ilişkin hizmetleri, 

Saklama Kuruluşu: Yatırım kuruluşları ve/veya 
Müşteri namına Sermaye Piyasası Araçları'nın 
saklanması ile yetkilendirilmiş olan Türkiye 
Cumhuriyeti'nde ve/veya işlem yapılan ilgili ülkede 
yetkili olan saklama kuruluşları veya Sözleşme’de 
belirtilmek suretiyle yurt dışında saklama yapmaya 
yetkili olduğu söylenen yurt dışı saklama kuruluşlarını, 

Satım Emri/Emirleri: Müşterinin, Yatırım 
Kuruluşu'na, Yatırım Araçları satılması (Kısa Pozisyon 
alınması) için, yazılı veya Yatırım Kuruluşu'nun kabul 
etmesi kaydıyla sözlü, ya da telefon, teleks, telefaks 
veya diğer elektronik iletişim araçlarını kullanarak 
verdiği talimatı,  

Son Uzlaşma Fiyatı: Borsa ve Tezgahüstü Piyasa 
kurallarında hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen 
vade sonunda pozisyonların itfasında kullanılmak 
üzere belirlenen fiyatı, 

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat 
hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat 
tutarlarının koruması gereken alt sınırı, 

Takas Merkezi veya Takas Kuruluşu: İlgili Borsa 
ve Piyasalar'da gerçekleşen işlemlerin takasını 
gerçekleştirmek üzere kurulmuş veya yetkilendirilmiş 
kurumları; 

Teminat Tamamlama Çağrısı: Hesapların 
Güncelleştirilmesi neticesinde, Vadeli İşlem 
Sözleşmeleri, opsiyon, diğer Türev Araçlar ve 
bunlarla sınırlı olmamak üzere teminat yatırılması 
suretiyle açılan tüm pozisyonlara ilişkin değer kaybı 
veya diğer nedenlerle mevcut teminatın Sürdürme 
Teminatı'nın altına düşmesi durumunda Müşteri'ye 
yapılan çağrıyı, 

Ters İşlem: Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında 
olmak kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem 
gördüğü Piyasa'daki son işlem gününe kadar Uzun 
Pozisyon karşısında Kısa Pozisyon, Kısa Pozisyon 

karşısında ise Uzun Pozisyon alınarak, pozisyonun 
tasfiyesini, 

Tezgahüstü Döviz Opsiyonları: Belirli bir vadede 
veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen 
fiyattan belirli miktardaki kıymetli maden ve dövizi 
alma (alım opsiyonu) veya satma (satım opsiyonu) 
hakkı veren, keşidecisini bu yükümlülük altına sokan 
sözleşmelerden Tezgahüstü Piyasalarda işlem 
görenlerini, 

Tezgahüstü Piyasa: Borsalar ve teşkilatlanmış 
diğer pazar yerleri dışında kalan Piyasalar'ı, 

Türev Araç/Araçlar: Borsalar, teşkilatlanmış pazar 
yerleri ya da Tezgahüstü Piyasalarda gerçekleştirilen, 
Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Borsa Opsiyon 
Sözleşmeleri, fark kontratları, Tezgahüstü Döviz 
Opsiyonları ve Forward İşlemleri ve ilgili Mevzuat'ta 
belirtilen diğer araçları, 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı: 
25 Şubat 1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ("Türk Parası 
Koruma Kanunu"), Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında 32 Sayılı Karar ("32 sayılı Karar"), Türk 
Parası Koruma Kanunu ve 32 sayılı Karara dayanılarak 
çıkarılan tüm ikincil düzenlemeleri, 

Uzun Pozisyon: Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde 
sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil 
eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen 
miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak 
ve yükümlülüğünü,  

Vadeli İşlem Sözleşmesi/Sözleşmeleri: Belirli 
bir vadede, önceden belirlenen bir fiyattan standart 
miktar ve nitelikte Sermaye Piyasası Aracı'nı, ticari 
malı, kıymetli madeni, dövizi, endeksi veya Borsa 
tarafından belirlenecek diğer Dayanak Varlıklar'ı alma 
veya satma hak ve yükümlülüğünü veren ve 
sözleşmenin yapılması esnasında söz konusu 
varlıkların taraflar arasında değişimine neden 
olmayan, vade sonunda da sözleşmeye konu 
varlıkların taraflar arasında değişimini, fiziki teslimatın 
zorunlu olduğu durumlar hariç, zorunlu kılmayan 
sözleşmelerden vadeli işlemlerin işlem gördüğü 
Borsalar'da veya teşkilatlanmış diğer Piyasalar'da 
işlem görenlerini, 

Yabancı Yatırım Kuruluşu; Yurt dışında yerleşik 
bulunan ve yabancı Borsa ya da organize olmayan 
Piyasalar'da alım-satım işlemini gerçekleştirecek olan 
ve ilgili ülkenin Düzenleyici Kurumlar'ı tarafından 
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yetkilendirilmiş aracı kurum, banka veya diğer 
yetkilendirilmiş sermaye piyasası kurumlarını; 

Yatırım Aracı veya Sermaye Piyasası Aracı: 
Sermaye Piyasası Kanunu ve buna istinaden Kurul'un 
çıkardığı ve çıkaracağı tebliğler, ilke kararları ve sair 
yasal düzenlemeler, Türk Parasının Kıymetini 
Koruma Mevzuatı ve diğer ilgili sair Mevzuat 
hükümleri çerçevesinde, Müşteri'nin yurt dışında 
mevcut ve/veya ileride açılacak yurt dışı Borsalar'da 
ya da Borsa dışı Piyasalar'da alım-satımını yapacağı, 
pay, pay senedi ve Türev Araçlar dâhil sermaye 
piyasası araçlarını ve  

TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı ifade 
eder. 

SÖZLEŞMENİN KONUSU 

Madde 5- İşbu Sözleşme, Kurul tarafından Yatırım 
Kuruluşu adına düzenlenen yetki belgeleri 
kapsamında Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri’ye 
sunulacak yurt dışı Emir İletimine Aracılık ile yurt dışı 
İşlem Aracılığı yatırım hizmet ve faaliyetlerine 
uygulanacak usul ve esasları düzenlemektedir.  

Bu Sözleşme’nin taraflarca karşılıklı imza edilmesi, 
Yatırım Kuruluşu’nun Müşteri’nin her işlem talebini 
yerine getirmesi zorunluluğunun bulunduğu anlamına 
gelmemektedir. Yatırım Kuruluşu her defasında 
durumu değerlendirmeye ve Müşteri’nin talebini 
yerine getirip getirmeme konusunda karar vermeye 
tek taraflı olarak yetkilidir. Müşteri bu hususu bildiğini 
ve buna göre davranacağını kabul, beyan ve taahhüt 
eder. 

İşbu Sözleşme uyarınca Yatırım Kuruluşu, Müşteri’nin 
Alım Emirlerini ve Satım Emirlerini Yabancı Yatırım 
Kuruluşu vasıtasıyla gerçekleştirebilecektir ve 
Yatırım Kuruluşu, Yabancı Yatırım Kuruluşu’nun 
seçiminde tam yetkilidir.  

İşbu Sözleşme ve ekleri, Müşteri ile akdedilen Hizmet 
ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi”nin (“Çerçeve 
Sözleşme”) eki ve ayrılmaz bir parçası 
niteliğindedir. İşbu Sözleşme ve Çerçeve Sözleşme 
arasında herhangi bir çelişki olması halinde, işbu 
Sözleşme ve ekleri öncelikle uygulanacaktır. İşbu 
Sözleşme’de yer almayan ancak Yatırım Kuruluşu 
tarafından sunulan yatırım hizmet ve faaliyetlerinin 
gerçekleştirilebilmesi için Müşteri’nin imzaladığı veya 
imzalayacağı her türlü sözleşme (Çerçeve Sözleşme 
dahil), taahhüt, Emir/talimat/teyit, uygunluk testi, 
uygunluk testi sonuç bildirimi, müşteri 
sınıflandırmasına ilişkin belgeler ve her türlü form ve 

belgeler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını 
teşkil eder. İşbu Sözleşme, Çerçeve Sözleşme ile 
birlikte yorumlanacaktır. 

YATIRIM KURULUŞU VE YABANCI 
YATIRIM KURULUŞU TARAFINDAN 
VERİLECEK HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR 

Madde 6 

Müşteri, Yatırım Kuruluşu’ndan hizmet almak istediği 
aracılık türü konusundaki talebini yazılı olarak Yatırım 
Kuruluşu’na bildirir. Müşteri, işbu Sözleşme 
çerçevesinde yurt dışında Emir İletimine Aracılık 
ve/veya İşlem Aracılığı'na ilişkin Yatırım 
Kuruluşu’ndan hizmet alabilir.  

6.1 Emir İletimine Aracılık Esasları:  

Yatırım Kuruluşu, Emir İletimine Aracılık faaliyeti 
çerçevesinde aldığı Emirleri, karşılıklı hak ve 
yükümlülüklerin belirlendiği bir sözleşme yaptığı, 
Yabancı Yatırım Kuruluşu'na iletecektir. Yatırım 
Kuruluşu, verilen Emirler ile ilgili olarak bedelin tahsili 
veya geri ödenmesi işlemlerini de, Yabancı Yatırım 
Kuruluşu tarafından yetkilendirildiği takdirde yerine 
getirebilir.  

Yatırım Kuruluşu, Emir İletimine Aracılık faaliyeti 
kapsamında yurt dışına iletilecek Emirler'i tam ve 
mümkün olan en kısa sürede iletme hususunda ilgili 
Mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu olmakla 
birlikte, ilgili Emir'in gerçekleştirilmesi lehine faaliyet 
gösterilen Yabancı Yatırım Kuruluşu’nun 
sorumluluğunda olacaktır.  

Yatırım Kuruluşu, Emir İletimine Aracılık kapsamında 
Müşteri tarafından iletilen Emirler'in, lehine faaliyet 
gösterdiği Yabancı Yatırım Kuruluşu’na iletilmesi 
yönünde işbu Sözleşme kapsamında aksi 
belirtilmedikçe Müşteri’nin açık talimatı olduğunu 
kabul eder. Müşteri, Yatırım Kuruluşu’nun lehine 
hizmet verdiği Yabancı Yatırım Kuruluşu’na ilgili 
Emirler'i iletmekle söz konusu kendisine iletilen 
Emirler'i en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğünü 
yerine getirmiş sayılacağını kabul eder. 

Müşteri, işbu Sözleşme’nin yanı sıra, söz konusu 
Yabancı Yatırım Kuruluşu’yla da, işlemlere 
başlamadan önce ilgili Mevzuat'a uygun olarak ayrı bir 
çerçeve sözleşme imzalayacaktır. Müşteri’ye ait hesap 
ve işlemler, Yabancı Yatırım Kuruluşu nezdinde ve 
müşteri bazında izlenecektir. Müşteri’ye yapılacak 
bildirimler, Yabancı Yatırım Kuruluşu tarafından 
gerçekleştirilecektir. Ancak Yabancı Yatırım 
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Kuruluşu’nun Mevzuat veya bu Sözleşme gereğince 
yapmakla yükümlü olduğu bildirimler, yetki verdiği 
takdirde Yatırım Kuruluşu tarafından Yetki 
Kuruluş’un yerine yapılabilir.. Yatırım Kuruluşu’nun 
lehine Emir İletimine Aracılık yaptığı Yabancı Yatırım 
Kuruluşu’nun, Müşteri’ye ilgili Mevzuat uyarınca 
zorunlu olan bildirimleri yapmaması ya da söz konusu 
bildirimleri usulsüz yapması halinde Yatırım 
Kuruluşu’nun herhangi bir sorumluluğu 
bulunmamakta ve tüm sorumluluk Yabancı Yatırım 
Kuruluşu’nda olmaktadır. Ayrıca Müşteri’nin talebi 
halinde, hesap açılışı ve Emirlerin iletilmesiyle ilgili 
bilgi ve belgeler, Yatırım Kuruluşu tarafından da 
Müşteriye sunulacaktır.  

Emir İletimine Aracılık faaliyetinde Yatırım Kuruluşu, 
Müşteri’den aldığı emirlerin Yabancı Yatırım 
Kuruluşu’na iletilmesinden, Müşteri’ye ait Emir 
bilgilerinin Müşteri lehine olacak şekilde gizliliğinin 
korunmasından sorumludur. Bunun dışında işbu 
Sözleşme kapsamında Yatırım Kuruluşu tarafından 
Yabancı Yatırım Kuruluşu’na iletilen Emirler'in yerine 
getirilmesi ve söz konusu Emirler'in tasfiyesi, 
işlemlere ilişkin sonuçlarının bildirilmesi sorumluluğu, 
Müşteri’nin Yabancı Yatırım Kuruluşu’yla akdettiği 
çerçeve sözleşme ve Emirler'in yerine getirileceği 
yabancı Borsa ve Piyasalar'ın ve Yabancı Yatırım 
Kuruluşu’nun tabi olduğu Mevzuat çerçevesinde 
Yabancı Yatırım Kuruluşu’na aittir. Yine işbu 
Sözleşme kapsamında lehine faaliyet gösterilen 
Yabancı Yatırım Kuruluşu’na iletilen Emirler 
kapsamındaki işlemler, söz konusu işlemlerin teminat, 
takas ve tasfiye işlemlerinde lehine faaliyet gösterilen 
Yabancı Yatırım Kuruluşu’nun tabi olduğu Mevzuat ve 
düzenlemeler ile yine işlemin gerçekleşeceği Borsa ve 
Piyasalar'daki düzenleme ve kurallara tabi olarak 
gerçekleşecektir. Müşteri’nin bedel ödemesi, tahsil 
etmesi, teminat tesis etmesi, teminatın zamanında 
tesis edilmemesinin hüküm ve sonuçları da dâhil 
olmak üzere yükümlülükleri, takas ve saklama 
esasları, Yabancı Yatırım Kuruluşu’yla yapılacak 
sözleşme hükümlerine tabidir. Yine bu kapsamda 
lehine faaliyet gösterilen Yabancı Yatırım 
Kuruluşu’nun kayıtları ile Yatırım Kuruluşu kayıtları 
arasında bir uyumsuzluğun olması halinde lehine 
faaliyet gösterilen Yabancı Yatırım Kuruluş’unun 
kayıtları esas alınacaktır. Yabancı Yatırım 
Kuruluşu’nun yükümlülüğünde olan konularda 
Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir sorumluluğu 
bulunmayacaktır. 

Şüpheye mahal vermemek adına, i) Yabancı Yatırım 
Kuruluşu'nun sunabileceği yatırım hizmetleri ve 
faaliyetlerinin yatırımcılara tanıtılması, sözleşme 
akdedilmesine aracı olunması ve ii) sözleşme yapmak 
isteyen tarafların komisyon karşılığında bir araya 
getirilmesi faaliyetleri, Emir İletimine Aracılık 
kapsamında Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri’ye 
sunulabilecektir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun 
aracılığı olmaksızın Yatırım Kuruluşu kanalıyla irtibata 
geçtiği kişilerle gerçekleştireceği işlemlerden doğan 
zarar ve masraflardan sadece kendisinin sorumlu 
olduğunu ve Yatırım Kuruluşu'nu sorumlu 
tutmayacağını; bu sebeple Yatırım Kuruluşu'nun 
görebileceği her türlü zararı derhal tazmin edeceğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.  

Emir İletimine Aracılık faaliyeti çerçevesinde Müşteri, 
Yatırım Kuruluşu'nu işbu Sözleşme ile Yabancı 
Yatırım Kuruluşu ile bir araya getirme, 
gerçekleştirilecek işlemlerin sorunsuz akışını ve 
taraflar arasında hızlı ve etkin bir iletişim kurulmasını 
teminen Emirler'in, taraflar arasındaki yazışmaların ve 
sözleşmelerin imzalanması ve teslimi ile işlemlerin 
gerçekleştirilmesine ilişkin süreçte gerekli her türlü 
bilgi ve belgelerin iletimine aracılık etmek üzere 
yetkilendirmiş olduğunu kabul ve beyan eder.  

Müşteri, Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği 
işlemler ile ilgili hukuki, vergisel ve mali sonuçları 
incelediğini, bu konularda Yatırım Kuruluşu'nun 
herhangi bir tavsiye veya danışmanlık hizmeti 
sunmadığını kabul ve beyan eder. 

Emirler'in ve gerçekleştirilecek işlemlerin Yatırım 
Kuruluşu'nun verdiği aracılık hizmeti kapsamındaki 
işlemler haricinde ve Yatırım Kuruluşu'na atfedilecek 
bir kusur haricinde Yabancı Yatırım Kuruluşu 
tarafından herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi 
veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesi nedeniyle 
meydana gelecek bütün ihtilaflarda, sorumluluk, 
kusuru oranında Yabancı Yatırım Kuruluşu'na ait 
olacaktır. 

Emir İletimine Aracılık çerçevesinde Yatırım 
Kuruluşu tarafından sunulan hizmetlerin hiçbiri yurt 
dışında yerleşik herhangi bir kuruluşun kaldıraçlı alım 
satım işlemlerini kapsamayacak, bu hususta sözleşme 
yapmak isteyen tarafların bir araya getirilmesi de söz 
konusu olmayacaktır.  

İşbu Sözleşme’de aşağıda yer alan hükümler, aksi 
belirtilmedikçe İşlem Aracılığı faaliyetine ilişkin olup, 
Emirler'in Yatırım Kuruluşu’na iletilmesine, yurt dışı 
Borsa ve Piyasalar ile ilgili bilgilendirmelere ilişkin 
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esaslarla, işbu Sözleşme’nin 36 ve devamı 
maddelerinde yer alan ortak hükümler, Emir İletimi 
Aracılığı faaliyeti bakımından da geçerlidir.  

6.2. İşlem Aracılığı Esasları:  

Müşteri’nin yurt dışında mevcut ve/veya ileride 
açılacak yabancı Borsalarda ya da SPK’nın izin 
vereceği Borsa dışı Piyasalar'da alım satımını yapacağı 
Sermaye Piyasası Araçları için Yatırım Kuruluşu, 
Yabancı Yatırım Kuruluşu vasıtasıyla ve söz konusu 
Yabancı Yatırım Kuruluşu ile akdetmiş olduğu veya 
akdedeceği sözleşme/lerin koşulları ile bağlı olarak, 
aşağıdaki şartlarda alım-satım işlemlerine aracılık 
yapacak ve/veya Saklama Hizmeti verecektir. İşleme 
konu paylardan doğan yönetimsel ve mali hakların 
kullanılmasına aracılık da Yabancı Yatırım 
Kuruluşu’yla yapılan sözleşmede belirlenen esaslara 
göre gerçekleştirilecektir. Yatırım Kuruluşu nezdinde 
Müşteri adına bir veya birden fazla yatırım hesabı 
açılacaktır. Müşteri’nin alım-satımını yapacağı 
Sermaye Piyasası Araçları bu hesaplarda izleneceği 
gibi Sermaye Piyasası Araçları alım-satım sonucunda 
oluşan tutarlar da söz konusu yatırım hesabına 
aktarılacak ve Sermeya Piyasası Araçları’nın alımı veya 
satımı esnasında ortaya çıkacak Komisyon ücreti, 
vergi ve diğer  ödemeler de bu hesaptan 
karşılanacaktır. Yatırım hesabına temerrüt faizi hariç 
herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecektir. 

Müşteri, yurt dışı Borsa ve Piyasalar'da yapılacak alım 
satım ve saklama işlemlerinde işlemlerin icra ve ifası 
ile bu işlemlerin sonuçlarının işlem yapılan ülkenin 
Mevzuat'ı gereğince sermaye piyasası ve saklama 
kurallarının geçerli olduğunu, verilen hizmetin bu 
kapsamda değerlendirilebileceğini, yurt dışı Borsa ve 
Piyasalar'daki farklı düzenlemeler doğrultusunda 
kendisine Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı'na nazaran 
ağır yükümlülükler getirilebileceğini ve farklı hak ve 
yükümlülüklere tabi olacağını bilmekte ve kabul 
etmektedir. Müşteri yurt dışından yapılacak olan 
Sermaye Piyasası Aracı alım, satım, virman 
işlemlerinde ilgili ülkenin resmi kurumlarınca 
belirlenmiş kanun, yönetmelik, tebliğ gibi her türlü 
düzenleyici kuralları kabul ettiğini, ilgili yabancı 
ülkenin Piyasa ve Mevzuat risklerini bildiğini, ilgili 
Piyasa'da oluşan Mevzuat ve teamüllere uyacağını, 
kabul ve taahhüt eder. İlgili bir Borsa veya takas 
organizasyonu tarafından, cari kural ve kanunlara 
göre herhangi bir işlemle ilgili olarak işbu Sözleşme 
hükümleriyle çelişen veya Sözleşme hükümlerine 
göre önceliği veya üstünlüğü bulunan bir karar 

alındığı takdirde, ilgili karar yürürlükte olduğu sürece 
söz konusu yapılan işleme, işbu Sözleşme kuralları 
uygulanmayacaktır. 

Yurt dışı işlemlerde yatırımcıların haklarını korumak 
üzere genel bir düzenleme mevcut olmadığı gibi 
herhangi bir tazmin fonu da bulunmamaktadır. 
Bununla birlikte bazı ülkeler ve/veya Borsalar 
işlemleri için esas olmak üzere yatırımcıların haklarını 
koruyan çeşitli düzenlemelere yer verebilmekte olup 
yatırımcıları koruma fonksiyonu işlem yapılan ülkenin 
veya Borsa'nın varsa kendi düzenlemeleri ile sınırlıdır. 
Yatırım Kuruluşu, ilgili Borsa'da yapılan işlemler 
nedeniyle gerek uygulanacak Mevzuat gerekse de 
Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte bulunan yasal 
düzenlemeler çerçevesinde herhangi bir finansal 
hizmetler tazminat planı teminatına sahip 
bulunmamaktadır. 

Müşteri; yurt dışı Borsa ve Piyasa işlemleri için 
Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun bulunduğu ülke ve 
yabancı Borsa'nın ve/veya yabancı Borsa'nın 
bulunduğu ülkenin resmi/yetkili kurum ve kuruluşları 
tarafından belirlenmiş kanun, yönetmelik, tebliğ gibi 
her türlü yasal düzenleme de dahil olmak üzere ilgili 
Mevzuat'ı kabul ettiğini ve bunlara uyacağını, yine yurt 
dışındaki işlemlerinin gerçekleştirileceği yurt dışı 
Borsa ve Piyasalar'da oluşan/oluşacak teamüllere ve 
kurallara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

Yurt dışı Borsa ve Piyasaların işleyiş ve işlem esasları 
ile yasal düzenlemelerini takip etme sorumluluğu 
Müşteri’ye aittir. Müşteri, Yabancı Yatırım 
Kuruluşu’nun; işlemlerin, uygulanacak Mevzuat'a 
uygunluğunu sağlamak için gerekli gördüğü bir 
aksiyonu alabileceğini ve/veya aynı sebeple bir 
aksiyonu almaktan imtina edebileceğini ve bu amaçla 
yapılan veya yapılmayan her türlü işlem ve hareketin 
sonuçlarının kendisi için bağlayıcı olacağını ve bu 
hususta, sebebi ne olursa olsun hiçbir itirazda 
bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt 
eder. 

ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİNE 
İLİŞKİN ESASLAR 

Madde 7- Sermaye Piyasası Araçları’na ilişkin yapılan 
her türlü alım satım işlemleri Yatırım Kuruluşu 
tarafından Müşteri adına ve hesabına vekaleten 
yapılmakta olup, yapılacak tüm işlemlerden doğacak 
kar ve zarar Müşteri’ye aittir. 
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Müşteri'nin bildirim, Emir ve talimatlarının 
yorumunun sorumluluğu ve sonuçları münhasıran 
Müşteri'ye aittir. 

EMİRLER'DE BULUNMASI GEREKLİ 
HUSUSLAR 

Madde 8- Müşteri’nin, Yatırım Kuruluşu'na yapacağı 
bütün bildirimleri ve ilgili Piyasa'da gerçekleştirmek 
üzere vereceği Emirler'i açık ve tereddüte yer 
vermeyecek şekilde ve yazılı olarak iletmesi esastır. 
Emir'in yazılı olarak alınması halinde Düzenleyici 
Kurumlar'ın öngördüğü asgari unsurları içeren Emir 
formunda Müşteri’nin imzası bulunur. Yatırım 
Kuruluşu, Müşteri’den ilgili Borsa'da gerçekleştirmek 
üzere herhangi bir Emir aldığında Sermaye Piyasası 
Aracı’na ilişkin asgari olarak Mevzuat uyarınca 
zorunlu olan unsurları içeren “İşlem Emir Formu” 
düzenler. Yatırım Kuruluşu, telefonla alınan 
Emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder. 

Müşteri’nin verdiği Türev Araç Emirlerinde, Kısa 
Pozisyon ya da Uzun Pozisyon olduğu, sözleşmenin 
tipi (Vadeli İşlem Sözleşmesi, Borsa Opsiyon 
Sözleşmesi, diğer Türev Araç olduğu), Borsa 
Opsiyon Sözleşmesi ise alım ya da satım opsiyonu 
olduğu, Ters İşlem veya yeni bir pozisyon açmak 
istendiği, sözleşme adedi, sözleşmenin tanımı, pay 
işlemlerinde işlem yapılmak istenen payı çıkaran ilgili 
şirketin unvanı, alış veya satışı istenen pay miktarı, 
fiyat ve Emir türü, emrin geçerlilik süresi, Emir'in 
verildiği seans, hesap tipi (müşteri, global hesap v.s. ) 
Müşteri hesap numarası, tarih ve zaman, Müşteri'nin 
ad-soyadı ya da unvanı ile imzası, emri alan kuruluş 
görevlisinin adı, soyadı ve imzası, işlem yapılacak olan 
Borsa, Piyasa ve Takas Kuruluşu, işlem yapılacak para 
birimi (Türk Lirası ("TL"), ABD Doları ve diğer 
yabancı para birimleri) ve Mevzuat'ın öngördüğü 
diğer bilgilerin bulunması şarttır.  

Alım Emirleri'nde ve Satım Emirleri'nde Sermaye 
Piyasası Araçları’nın bütün niteliklerinin belirtilmesi 
ve Emirler'in her yönüyle tam ve açık olarak yazılmış 
olması zorunludur.  

Yatırım Kuruluşu, Müşteri'ye açıkça ve özellikle belli 
bir işlem yapması için tavsiyede bulunmadıkça, 
Müşteri vereceği tüm Emirler'de ve yapacağı tüm 
işlemlerde, kendi kişisel görüş ve değerlendirmeleri 
doğrultusunda hareket ettiğini kabul ve beyan eder. 
Bu kapsamda, Yatırım Kuruluşu tarafından bir 
yatırımın koşullarını veya ifasına ilişkin özellikleri 
Müşteri'ye bildirmek, yatırımın esasına dair verilmiş 
bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.  

Müşteri'nin ilgili Borsa, Piyasa ve Takas Kuruluşu 
kuralları ve bu Sözleşme uyarınca yatırması gereken 
teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda, 
Yatırım Kuruluşu, Müşteri’nin riskin artmasına yol 
açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni Emirleri 
kabul etmez. 

Yurt dışı Borsa ve Piyasalar'ın işlem gün ve saatlerini 
takip etmek Müşteri'nin yükümlülüğündedir. Müşteri 
tarafından ilgili işlem gün ve saatlerinin takip 
edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek olan 
zararlardan veya gecikmelerden ötürü Yatırım 
Kuruluşu’nun herhangi bir sorumluluğu 
bulunmamaktadır. Müşteri, Yatırım Kuruluşu’nun, 
kendi belirlediği iş günleri ve mesai saatleri içinde 
hareket edeceğini ve söz konusu zaman dilimleri 
dışında Yatırım Kuruluşu tarafından hizmet 
verilmeyeceğini kabul eder. 

EMİRLERDE MİKTAR VE FİYAT BELİRLEME 
ŞEKİLLERİ 

Madde 9- Müşteri, Yatırım Kuruluşu’na verdiği 
Emirlerde alım veya satım fiyatları ile miktarlarını 
kendisi belirleyebileceği gibi bu konuda Yatırım 
Kuruluşu’nu serbest de bırakabilir. 

Sermaye Piyasası Araçları'na yönelik Emirler'de, işlem 
yapılacak Borsa kuralları saklı kalmak kaydıyla, alım 
veya satım fiyatları, “Piyasa fiyatlı”, “limitli”, ya da 
“zarar durdurmalı Emir” olmak üzere üç türlü 
belirlenebilir. Emirler'de açıklık yoksa Müşteri’nin 
Yatırım Kuruluşu’nu serbest bıraktığı kabul edilir.  

Sermaye Piyasası Araçları'na yönelik Emirlerde alım 
ve satım fiyatları aşağıdaki şekillerde belirlenebilir. 

(i) Piyasa Fiyatlı Emir (Market Order): Piyasa'da o an 
için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım 
veya satım yapılmasını öngören Emir'dir. 

(ii) Limitli Emir (Limit Order): Alım veya satımın, 
Müşteri tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngören Emir'dir. Limitli 
Alım Emri’nde, Piyasa fiyatından veya Piyasa 
fiyatının altındaki fiyattan; limitli Satım Emri'nde 
ise Piyasa fiyatından veya Piyasa fiyatının 
üstündeki fiyattan işlem yapılabilir. 

(iii) Zarar Durdurmalı Emir (Stop Order): Mevcut bir 
pozisyonla ilgili olarak Piyasadaki fiyatların 
aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınırlandırılması 
amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir düzeye 
ulaşması halinde Piyasa fiyatlı veya limitli Emir 
haline gelen Emir türüdür. 
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Emirlerde yukarıda sayılanların dışında da fiyat 
belirleme yöntemleri, Müşteri tarafından talepleri 
açıkça belirtilmek kaydı ile kullanılabilir. 

Pay Emirlerinde, işlem yapılacak Piyasa'da izin verilen 
türlerde Emir verilebilir. 

EMİRLERİN İLETİLME ESASLARI 

Madde 10- İşbu sözleşme, Yatırım Kuruluşu'nun, 
Müşteri için alım satıma aracılık, internet veya Yatırım 
Kuruluşu’nun uygulamaya koyacağı kanallar 
vasıtasıyla, telefon veya faksla Emir ve talimat kabulü 
gibi işlemleri yapması konusunda bir taahhüdünü 
kapsamayıp, Müşteri’nin talebi durumunda, Yatırım 
Kuruluşu'nun kendi münhasır takdirine göre 
gerçekleştirmeyi kabul ettiği işlemlere uygulanacak 
hükümleri belirtmektedir.  

Müşteri Emirler'i, Yatırım Kuruluşu tarafından aşağıda 
belirtilen şekillerde kabul edilir ve işleme koyulur. 

a) Müşteri’den yazılı Emir alındığında, Emir Formu 
en az iki nüsha düzenlenir, talebi halinde imzalı 
bir örneği emri veren Müşteri’ye verilir. Ancak, 
Yatırım Kuruluşu’nun kabul etmesi şartıyla 
Müşteri, seanstan önce veya seans sırasında 
telefon, faks ve benzeri iletişim araçları ile veya 
Yatırım Kuruluşu’nun / Yabancı Yatırım 
Kuruluşu’nun işlem uygulamalarından 
yararlanmak suretiyle veya sözlü olarak da Emir 
verebilir.  

b) Yatırım Kuruluşu, aldığı Emirler'i Yabancı Yatırım 
Kuruluşu’na ya da Borsa'ya ileterek, ilgili yabancı 
Borsa'da veya Borsa dışı Piyasalar'da talimat 
doğrultusunda işlem yapılmasını talep edecektir. 
Ancak Yatırım Kuruluşu, Yabancı Yatırım 
Kuruluşu’nun ileri sürebileceği herhangi bir 
gerekçe ile işlemin yapılmamasından hiçbir 
surette sorumlu olmayacak; işbu Sözleşme’de 
aksi belirtilmedikçe yalnızca bu hususta 
Müşteri’yi mümkün olan en kısa sürede 
bilgilendirecektir. Aynı şekilde, Yabancı Yatırım 
Kuruluşu’nun Müşteri’nin talep ettiği işlemlerle 
ilgili olarak talep edebileceği ek teminatlar veya 
sair koşullar da Yatırım Kuruluşu tarafından 
Müşteri’ye mümkün olan en kısa sürede 
bildirilecek, bunların tamamlanması ve Yabancı 
Yatırım Kuruluşu’na iletilmek üzere Yatırım 
Kuruluşu’na teslimi hususları da münhasıran 
Müşteri’nin sorumluluğunda olacaktır. Diğer 
taraftan, Müşteri’nin Yabancı Yatırım Kuruluşu 
nezdinde talep ettiği işlemlerle ilgili olarak, 
yapması gereken edimleri ifada temerrüde 

düşmesi halinde, işlemler Müşteri adına Yatırım 
Kuruluşu’nun Yabancı Yatırım Kuruluşu 
nezdindeki hesabında yapılacağı için Yatırım 
Kuruluşu’nun maruz kalacağı temerrüt faizi ve 
tazminat ve bu temerrüt nedeniyle ortaya 
çıkacak olan benzeri yaptırımlar da Müşteri 
tarafından ilk bildirim üzerine derhâl Yatırım 
Kuruluşu’na nakden ödenecektir. Şu kadar ki, 
Yatırım Kuruluşu’nun bu Sözleşme’de yer alan 
ve/veya Mevzuat'tan kaynaklanan diğer hakları 
saklıdır. 

c) Telefon ile sözlü iletilen Alım Emirleri'nde ve 
Satım Emirleri'nde Müşteri, hesap numarası ile 
adı ve soyadını/temsile yetkili olduğu kuruluşun 
unvanını belirtmek zorundadır. Faks ile iletilen 
Emirler, bunlara ilave olarak Müşteri’nin imzasını 
da içermelidir. Yatırım Kuruluşu telefon veya 
faksla Emir veren kişinin doğruluğundan şüphe 
duyduğu takdirde Müşteri’den ek bilgiler 
vermesini isteyebilir, Müşteri’den teyit alabilir 
veya emri kabul etmediğini bildirebilir.  

d) Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin Emir, talimat, istek 
ve taleplerini; açık ve doğru olmayan ya da 
tereddüte yer veren Emir ve bildirimlerini; ayrıca 
yetkili imzaları taşıyan bir yazı ile teyit edilmiş 
olmadıkça telefonla, faksla, internetle veya diğer 
iletişim sistemleri ile yapacağı bildirimleri ya da 
vereceği Emir ve talimatları nedenini açıklama 
zorunluluğu olmamakla birlikte, Müşteri’ye veya 
onun temsilcisine mümkün olan en kısa sürede 
bildirmek suretiyle kısmen veya tamamen kabul 
etmeyebilir. Yatırım Kuruluşu, Müşteri’nin ilgili 
Borsa ve diğer Piyasa veya Yatırım Kuruluşu veya 
Yabancı Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenen 
pozisyon limitlerinin aşılmasına yol açacak 
Emirleri kabul etmez. 

e) Yatırım Kuruluşu telefonla alınan Emirler'de 
konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder ve saklar. 
Alım satım işlemlerinde, Emir'in sözlü olarak 
verildiği hallerde doğacak uyuşmazlıklarda; 
Yatırım Kuruluşu’nun kayıtlarının esas 
alınmasında, ilgiliMevzuat hükümleri geçerlidir.  

f) Müşteri’nin, Yatırım Kuruluşu’na vereceği, Alım 
Emirleri ve Satım Emirleri'nin, Yatırım Kuruluşu 
veya Yabancı Yatırım Kuruluşu tarafından kısmen 
veya tamamen yerine getirilmemesinden, işlemin 
yapıldığı Borsa'da ilgili Sermaye Piyasası Aracı’nın 
alım satımının geçici olarak durdurulması ve 
teşekkül eden fiyatların ve gerçekleşen alım 
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satımların iptal edilmesi nedeniyle Alım Emirleri 
ve Satım Emirleri'nin gerçekleştirilememesinden 
ve Yatırım Kuruluşu’nun kendi kontrolü ve 
iradesi dışında gerçekleşen her türlü olaydan 
doğacak zararlardan ötürü Yatırım Kuruluşu’nun 
hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 

g) Yatırım Kuruluşu, Müşteri’nin vereceği Alım 
Emirleri'ni ve Satım Emirleri'ni ve bildirimlerini 
gerçekleştirmek, kabul etmek veya gereklerini 
yerine getirmekle yükümlü olmadığı gibi, bu 
durumlarda Müşteri’ye herhangi bir gerekçe 
bildirme yükümlülüğü de yoktur. Şu kadar ki, 
Yatırım Kuruluşu, Müşteri tarafından verilen bir 
Emir'i yerine getirmediği takdirde, bunu 
Müşteri’ye bildirecektir. Ancak, Yatırım 
Kuruluşu bu bildirimin gecikmesi veya 
gönderilmemesi halinde doğabilecek harcama, 
kayıp ve zararlardan, ağır kusur ve kasıt halleri 
saklı kalmak kaydıyla, sorumlu değildir. Ayrıca, 
Müşteri, Emir'ini vermiş olmasının, Emir'in 
gerçekleşeceği manasında olmadığını; Yatırım 
Kuruluşu’nun bu konuda hiçbir garanti ya da 
taahhüdünün bulunmadığını; Yatırım 
Kuruluşu’nun Yabancı Yatırım Kuruluşu ile 
akdettiği/akdedeceği sözleşme/ler uyarınca bu 
konuda en iyi gayreti göstereceğini; işlem 
emrinin gerçekleşmemesi halinde de Yatırım 
Kuruluşu’nun herhangi bir sorumluluğunun 
olmayacağını peşinen kabul ve beyan eder. 

h) Türev Araçlar Alım Emirleri ve Satım Emirleri 
için Müşteri’nin hesabında yeterli miktarda 
teminatın ve nakdin bulunması gerekmektedir. 
Aksi takdirde Yatırım Kuruluşu bu Emirler'i 
işleme koymaya yetkili, ancak hiçbir şekilde 
zorunlu değildir. 

i) Yatırım Kuruluşu, iletilen Emirler'in ilgili Borsa 
veya Piyasa'ya iletilmesi hususunda gerekli özeni 
gösterir. Ancak Yatırım Kuruluşu kendisine 
atfedilmeyecek bir nedenle bu Emirler'in kısmen 
veya tamamen gerçekleştirilmemesinden 
sorumlu değildir.  

j) Yatırım Kuruluşu hiçbir gerekçe göstermek 
zorunda olmaksızın Emirler'i kısmen veya 
tamamen kabul etmeme hakkına sahiptir. Söz 
konusu durum Müşteri’ye veya temsilcisine 
Emir'in alındığı anda bildirilir. 

 

EMİRLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA 
İLETİMİ 

Madde 11- Müşteri’nin internet ve benzeri iletişim 
ortamları kanalıyla, her türlü Sermaye Piyasası Aracı 
alıp satması, hesaplarını ve ekstrelerini takip etmesi 
yönündeki talebini Yatırım Kuruluşu’na yazılı veya 
internet veya benzeri iletişim ortamları kanalıyla veya 
Çerçeve Sözleşme veya bu Sözleşme aracılığıyla 
yapacağı başvuru ile bildirmesi ve Yatırım 
Kuruluşu’nun ilgili başvuru yoluyla kendisine iletilen 
talebi uygun görmesi durumunda Müşteri Elektronik 
İşlem Platformu üzerinden Emir iletebilir.  

Madde 12- Elektronik İşlem Platformu üzerinden 
alınan Emirler, yazılı veya sözlü olarak kabul edilen 
diğer Emirler ile aynı şekilde öncelik kurallarına göre 
Yabancı Yatırım Kuruluşu’na iletilir. 

Müşteri, Yatırım Kuruluşu ile gerçekleştireceği 
işlemlerde Yatırım Kuruluşu’na gitmeden ve 
işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için telefaks, 
elektronik iletişim sistemleri (İnternet, v.b.), teleks 
veya telefon ile talimat vermeyi talep etmekte ve 
telefaks, elektronik iletişim sistemleri (İnternet, v.b.), 
teleks veya telefon ile Emir, talimat iletmesi ve işlem 
yapması ile ilgili olarak bu Sözleşme’de yer alan 
hükümlere ek olarak aşağıdaki hususları kabul 
etmektedir: 

(i) Müşteri, elektronik iletişim sistemleri (İnternet, 
v.b.) ile işlem yapmak üzere Yatırım 
Kuruluşu’dan aldığı hesap numarası ve şifresini 
gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde, 
Müşteri hesap numarası ve şifresinin üçüncü 
kişiler tarafından kullanılması suretiyle 
gerçekleştirilen tüm işlemler Müşteri tarafından 
gerçekleştirilmiş sayılacak ve tüm sonuçları 
Müşteri’ye ait olacaktır. Müşteri tarafından 
şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı 
veya kullanıldığının öğrenilmesi durumunda 
Müşteri derhal Yatırım Kuruluşu’na bilgi verir.  

(ii) Şifrenin unutulması ve/veya başkaları tarafından 
öğrenilmesi halinde, Müşteri, mümkün olan en 
kısa sürede sözlü, takibinde de yazılı olarak, eski 
şifresinin iptal edilerek kendisine yeni bir şifre 
verilmesini Yatırım Kuruluşu’ndan talep edecek 
ve işbu durumdan Yatırım Kuruluşu’nu da yazılı 
olarak haberdar edecektir. İşbu müracaat 
üzerine, Yatırım Kuruluşu eski şifreyi 
gecikmeksizin ve mümkün olan en kısa sürede 
iptal ederek, Müşteri’ye yeni bir şifre verecektir. 
Ancak, eski şifrenin iptal edilmesine kadar 
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geçecek süre içinde yapılacak işlemler 
neticesinde meydana gelebilecek her türlü zarar 
ve ziyandan yine Müşteri sorumlu olacaktır. 

(iii) Yatırım Kuruluşu internet hattından, pay 
Emirler'ini ve vadeli işlem hesabına ilişkin ilgili 
Takas Kuruluşu nezdinde Yatırım Kuruluşu’nca 
gerekli görülen teminat karşılığı olan işlem 
Emirler'ini yerine getirecektir. Teminatı yeterli 
olmayan Müşteri’nin bu hattı kullanarak vermiş 
olduğu talimat yerine getirilmez. Müşteri, işlem 
yapılmamasından dolayı Yatırım Kuruluşu’nun 
sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt 
eder. 

(iv) Yatırım Kuruluşu’nun telefon, faks veya telefon 
veya elektronik iletişim sistemlerinin (İnternet, 
v.b.) birinde arıza meydana gelmesi durumunda, 
Müşteri Emir ve talimatlarını çalışan diğer 
alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir. 

(v) Müşteri, almış olduğu şifre ile işlem yapacağı 
platformun herhangi bir nedenle kendisi veya 
üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılmasından 
dolayı Yatırım Kuruluşu’na karşı sorumlu 
olduğunu, bu yöndeki bütün itiraz ve def’ilerden 
feragat ettiğini, bu nedenle Yatırım Kuruluşu’nun 
uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğini 
gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca 
Yatırım Kuruluşu’nun uğrayacağı her türlü zarar 
nedeni ile Müşteri‘ye başvurma hakkı saklıdır. 

(vi) Müşteri, internet üzerinden işlem yapma hakkını 
sadece kendisi kullanabilecektir. Müşteri, Yatırım 
Kuruluşu’nun internet hattından başkalarına 
işlem yaptırıp, bu kullanım sebebi ile Komisyon, 
ücret vb. gibi maddi menfaatler temin edemez. 
Yatırım Kuruluşu bu tip işlemlerin vukuu halinde, 
yasal merciler nezdinde veya üçüncü kişilerle 
Müşteri arasında doğabilecek ihtilaflardan 
sorumlu olamaz. Şüpheye mahal vermemek adına 
internet üzerinden işlem yapma hakkı, sadece 
Müşteri'nin kendisi ve/veya Sözleşme'de ve ilgili 
Mevzuat'taki düzenlemelere uygun bir şekilde 
yetkilendirilmiş temsilcisine tanınmış olarak 
kabul edilmekte ve Müşteri ile temsilcisi dışında 
kalan kişilerin, Müşteri adı veya hesabına internet 
üzerinden işlem yapma hakkı bulunmamaktadır.  

(vii) Müşteri, kendisine verilen şifrelerin üçüncü 
kişiler tarafından kullanıldığının tespiti halinde 
veya düzenleyici kuruluşlar, resmi merciler veya 
Yatırım Kuruluşu yetkili organlarından gelen 
talep üzerine veya Müşteri işlemlerinde şüpheli 

bir durum olması durumunda Yatırım 
Kuruluşu’nun internet işlemlerine ilişkin 
hizmetleri durdurmaya yetkili olduğunu kabul 
eder. 

(viii) Müşteri, Yatırım Kuruluşu’nun bu Sözleşme 
uyarınca yapacağı işlem teyidi, işlem sonuç 
formu, hesap durumu ve diğer her türlü 
bildirimlerinin elektronik iletişim sistemleri ile 
gönderilmesini ve bu şekilde yapılan bildirimlerin 
geçerli olacağını beyan ve kabul eder. 

(ix) Müşteri Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile; 
herhangi bir gündeki en son hesap durumunu, 
hesap özetini, tüm işlem dökümlerini, tüm 
menkul kıymetlerini ve cari hesap bakiyesini her 
zaman öğrenebilir ve bilgisayar çıktısı olarak 
alabilir. Bu durumda, Yatırım Kuruluşu, 
Müşteri’ye karşı olan hesap ekstresi ve son hesap 
durumu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmiş 
sayılır. Müşteri söz konusu bilgileri her an 
Elektronik İşlem Platformu'ndan 
sağlayabileceğinden, hesap özeti ve son hesap 
durumu bildirimini ayrıca adresine 
gönderilmesini istemediği takdirde, bunu yazılı 
olarak beyan eder. Müşteri, hesap durumuyla 
uyumlu olarak gerek Alım Emri ve gerekse Satım 
Emri vermesinin, nakit tahsilat ve tediyede 
bulunmasının, havale, virman ve ödeme talimatı 
vermesinin, önceki işlemlerinden haberdar 
olduğunun ve bu işlemlerini onayladığının, açık 
delil ve karinesini teşkil ettiğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder. Şüpheye mahal vermemek adına, 
Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla ile 
öğrenilen kayıtlar kapsamında, Yatırım Kuruluşu 
lehine faaliyet gösterilen Yabancı Yatırım 
Kuruluşu’nun kayıtları ile Elektronik İşlem 
Platformu’nda sunulan kayıtlar arasında bir 
uyumsuzluğun olması halinde lehine faaliyet 
gösterilen Yabancı Yatırım Kuruluşu’nun kayıtları 
esas alınacaktır. 

Madde 13- Herhangi bir işlemin yapılması, 
Müşteri’ye verilmiş bulunan şifrenin doğru olarak 
işlemin yapılacağı ekrana girilmesi suretiyle mümkün 
olacaktır. Müşteri, işlemlere başlamadan önce 
Elektronik İşlem Platformu'na ilk girişte şifresini 
değiştirmelidir. Yatırım Kuruluşu’nun seans 
odalarından, internet sitesinden, fiyat izleme 
ekranlarından yapılan işlemlerden ve sisteme giriş ve 
çıkış işlemlerinden müşteri sorumludur. İşbu 
sorumluluk dâhilinde Müşteri, sistemde online kayıtlı 



YURT DIŞI PİYASALARDA YATIRIM ARAÇLARI ALIM-SATIM İŞLEMLERİ 
ARACILIK SÖZLEŞMESİ  

Sözleşme No: 
 

  11                                                                   
 

olduğu sürece yapacağı aracılık işlemlerinden dolayı 
Yatırım Kuruluşu’na herhangi bir sorumluluk 
yükleyemeyecektir. 

Müşteri, Yatırım Kuruluşu’nun  

- Yatırım Kuruluşu’nun ve kendisinin bağlı olduğu 
genel veya özel iletişim vasıtalarının işlememesinden 
veya arızalanmasından, 

- Her aşamada, kendisinin yapması gerektiği 
işlemlerin kısmen veya tamamen 
gerçekleştirilmemesinden ve Emirlerin 
iletilmemesinde, 

- Güvenli ortamda e-posta ile gelen bilgi veya 
talimatın yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik 
veya eksik iletilmiş olmasından ve Müşteri’nin teyit 
olduğunu belirtmeden göndereceği teyit yazılarına 
istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden, 

- Muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin herhangi bir 
kusurundan, 

- Yatırım Kuruluşu’nun sunduğu Elektronik İşlem 
Platformu’nda Emir iletimi hizmetlerinin verilmesi 
esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek 
arıza vs. teknik sebepler ile bu hizmetlerin 
verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin 
kesintiye uğramasından,  

- Donanım - yazılım (hardware-software), İnternet 
sunucusundan veya diğer sebeplerden kaynaklanan 
aksaklıklar sonucu üçüncü kişilerin kendisine ait 
bilgilere erişiminden,  

ötürü sorumlu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt 
eder. 

Madde 14- Elektronik İşlem Platformu’nda iletilen 
Emirler'de tutulan bilgisayar kayıtları Müşteri 
mutabakatı olarak değerlendirilebilecek ve Yatırım 
Kuruluşu kayıtlarıyla mutabakat unsurları birbirini 
teyit ettiği takdirde Yatırım Kuruluşu kayıtları delil 
olarak kullanılabilecektir. 

Madde 15- Yatırım Kuruluşu’nun ve personelinin 
genel olarak üzerine düşen tüm dikkat ve ihtimamı 
gösterdiği karine olarak kabul edilmektedir. Yatırım 
Kuruluşu’nun sorumluluğu yalnızca doğrudan 
doğruya uğranılan maddi fiili zararlarla sınırlıdır. 
Bunun dışında Yatırım Kuruluşu doğan kâr 
mahrumiyeti, manevi zarar, gecikme faizi veya her ne 
nam altında olursa olsun diğer zararlardan dolayı 
sorumlu tutulamayacaktır.  

Yatırım Kuruluşu’nun bu hizmeti iptal etmesi ve/veya 
belli bir süre durdurması durumunda, Müşteriye 3 
(üç) İş Günü öncesinden internet sitesinden duyuru 
yapmak suretiyle haberdar etmesi gerekmektedir. 
Ayrıca Müşteri’nin e-posta adresine yapılacak 
bildirimler de kendisine yapılmış sayılacaktır. 

Borsalar ve diğer teşkilatlanmış Piyasalar'ın verinin 
sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir 
garanti vermemesi, veri yayınında oluşabilecek 
aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik 
ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki 
performansın düşmesi veya kesintili olması gibi 
hallerde müşteride oluşabilecek herhangi bir 
zarardan dolayı İlgili Borsa ve diğer Borsalar sorumlu 
olmadığından, Yatırım Kuruluşu’na da herhangi bir 
sorumluluk yüklenmeyecektir. Söz konusu 
nedenlerle Müşteri, doğabilecek her türlü zarar ve 
ziyandan Yatırım Kuruluşu’na karşı bir talepte 
bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt 
eder. 

EMİRLER'İN GERÇEKLEŞMESİ 

Madde 16- Müşteri’nin verdiği Emir gerçekleşmiş 
ise, gerçekleşen Emirler için gerekli tutar, Komisyon, 
vergi, fonlar, diğer masraflar ve yabancı Borsalar'da 
işlem yapılmasına bağlı olarak yapılan kesintiler 
Müşteri’nin Yatırım Kuruluşu nezdindeki yatırım 
hesabından mahsup edilir. Gün sonu işlemleri sonucu 
bakiye borcu var ise, Kanun, yönetmelik ve işbu 
sözleşme çerçevesinde borcun Müşteri tarafından 
ödenmesi zorunludur. Müşteri’nin yükümlü olduğu 
tutarı ödememesi halinde, herhangi bir bildirime 
gerek kalmaksızın Müşteri kendiliğinden temerrüde 
düşer. 

Bu takdirde, Müşteri’nin borcuna karşılık 
Sözleşme'de belirtilen faiz oranı uygulanır. Müşteri 
tarafından verilen Emir'in gerçekleşmemesi halinde, 
verilen Emir'e karşılık hesabında bulunan tutar 
Müşteri’nin talebi üzerine, masrafları Müşteri’ye ait 
olmak kaydıyla dilediği kendine ait hesaba havale 
edilebilir.  

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği 
ödemelerin Yatırım Kuruluşu’nun talebi 
doğrultusunda ve işlemin niteliği gereği TL ya da 
diğer yabancı para birimleri üzerinden 
yapılabileceğini; bu nedenle de ödeme tutarının 
karşılanabilmesini teminen ödemelerin TL olarak 
gerçekleştirilmesi gereken durumlarda, satın alınacak 
olan Sermaye Piyasası Aracı’nın döviz cinsinden 
bedelinin takas günündeki TL karşılığının, o gün için 



YURT DIŞI PİYASALARDA YATIRIM ARAÇLARI ALIM-SATIM İŞLEMLERİ 
ARACILIK SÖZLEŞMESİ  

Sözleşme No: 
 

  12                                                                   
 

geçerli olan TCMB döviz satış kurundan hesaplanacak 
olan miktarı ile diğer ödemelerin aynı şekilde 
hesaplanacak karşılığının Yatırım Kuruluşu nezdinde 
bulunan yatırım hesabında hazır bulunduracağını 
kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi kararlaştırılmadığı 
sürece, bu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm 
ödemeler, ilgili para biriminden serbestçe çevrilebilir 
fonlarda ve işlem anında ödemeye hazır durumda 
olacaktır. Ayrıca Yatırım Kuruluşu’nun döviz 
hesaplarına veya Yatırım Kuruluşu’nun yurt dışı 
hesaplarına/hesaplarından yapılacak transferlerde 
meydana gelen gecikmelerden Yatırım Kuruluşu 
sorumlu olmayacaktır. 

EMİRLER'İN GEÇERLİLİK SÜRESİ 

Madde 17- Müşteri, Borsa'da işlem gören Sermaye 
Piyasası Araçları'na yönelik Emir'inin geçerlilik 
süresini ilgili Borsa’nın işlem esaslarına uygun olmak 
kaydıyla istediği gibi belirleyebilir. Müşteri’nin verdiği 
Alım-Satım Emri'nde, Emir'in geçerliliğini muhafaza 
edeceği son günün tarihi belirtilecektir. Son gün de 
süreye dâhildir.  

Süresi belirtilmemiş olan Emirler için aşağıdaki 
kurallar geçerli olacaktır. 

a) Seanstan önce ve seans sırasında verilen Emirler 
aynı gün için geçerli olacaktır. 

b) Seansın bitiminden sonra verilen yazılı veya sözlü 
Emirler izleyen işlem günü için geçerli olacaktır. 

Ancak Emirlerin geçerlilik süresi konusunda ilgili 
Borsa'nın kuralları öncelikle uygulanacaktır.  

GERÇEKLEŞEN İŞLEMİN NETLEŞTİRİLMESİ 

Madde 18- Gerçekleştirilen işlemlerde ve 
pozisyonların güncelleştirilmesinde Müşteri’nin 
ödemekle yükümlü olduğu tutar, teminat, kurtaj ve 
diğer giderler Müşteri’nin borcuna, ters pozisyon 
alınması suretiyle pozisyonların netleştirmesi sonucu 
serbest kalan tutar Müşteri’nin alacağına, zararın söz 
konusu olması halinde zarar ile kurtaj tutarı 
Müşteri’nin borcuna kaydedilir. Müşteri adına 
gerçekleştirilen Emirler'den ötürü Yatırım 
Kuruluşu’nun, Müşteri’den kaynaklanan alacak, 
vesaire haklarını tamamen tasfiye edinceye kadar 
Müşteri’nin para, döviz, kıymetli maden ve diğer hak 
ve alacakları üzerinde hapis hakkı mevcuttur. Yatırım 
Kuruluşu’nun Müşteri’den olan alacaklarını sözü 
edilen kıymetler ile takas ve mahsup etmek, bunları 
satmak ya da satın almak hakkı vardır. Netleştirme 
işlemleri kapsamında ilgili Borsa, Piyasalar ve Takas 
Kuruluşu’ndan kaynaklanan sebepler nedeniyle, 

Yatırım Kuruluşu’nun yükümlülüklerini ifa 
edememesi halinde Müşteri tarafından Yatırım 
Kuruluşu sorumlu tutulmayacaktır.   

GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYESİ, 
HESAPLARA KAYDI VE HESAPLARIN 
GÜNCELLENMESİ 

Madde 19- Borsa ve Piyasalar'da alınıp satılan 
Sermaye Piyasası Araçları Yatırım Kuruluşu 
tarafından ilgili kurallara uygun olarak kayıtlara 
yansıtılır.  

Müşteri, Sermaye Piyasası Araçları’nın alım satımında 
bulunmakla ilgili işbu Sözleşme hükümleri ve ilgili 
Piyasa kurallarının kendisine uygulanacağını kabul 
eder. 

Müşteri Alım Emirleri'nin ve Satım Emirleri'nin 
gerçekleşip, gerçekleşmediğini kendisi de takip edip 
öğrenmek zorundadır. Emirler'in gerçekleşip 
gerçekleşmediğinin geç öğrenilmesinden dolayı 
Yatırım Kuruluşu’nun herhangi bir sorumluluğu 
yoktur. 

Sermaye Piyasası Araçları, Yatırım Kuruluşu 
tarafından ilgili Borsa kurallarına ve ilgili Sermaye 
Piyasası Araçları’nın işlem gördüğü Piyasa kurallarına 
uygun olarak sözleşme fiyatı veya uzlaşma fiyatları 
üzerinden güncellenir, Müşteri’nin hesaplarına 
yansıtılır ve Müşteri’ye bildirilir. Hesapların 
Güncelleştirilmesi işlemi gün sonunda veya seans 
içinde ilgili Borsa'da veya ilgili Piyasa'da oluşan fiyatlar 
üzerinden yapılabilir.  

Hesapların Güncelleştirilmesi neticesinde elde edilen 
kârlar ilgili Borsa veya Piyasa kuralları ya da Yatırım 
Kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde 
bulundurulması zorunlu teminatların uygun olması 
koşulu ile Müşteri tarafından ertesi gün çekilebileceği 
gibi, Yatırım Kuruluşu ile olan diğer işlemlerinde 
kullanılabilir. Hesapların Güncelleştirilmesi 
neticesinde oluşan zararlar, teminatlardan karşılanır 
ve Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri hesaplarından 
çekilerek ilgili Takas Merkezi'ne yatırılır.  

Teminat Tamamlama Çağrısı'na uyulmaması veya 
Sözleşme’de öngörülen diğer nedenlerle pozisyonları 
Yatırım Kuruluşu veya ilgili Piyasa tarafından re’sen 
kapatılan Müşteri’ye gerçekleştirilen işlemler 
hakkında Yatırım Kuruluşu tarafından ivedilikle bilgi 
verilir. 

Yatırım Kuruluşu, gerçekleşen işlemlerin 
Komisyonlarını, Kurtaj Ücreti'ni, vergi, resim ve 
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harçlar ile ve sair yükümlülüklerini Müşteri’nin 
hesabının borcuna kaydeder. 

POZİSYON LİMİTİ VE POZİSYON LİMİTİNİN 
AŞILMASI 

Madde 20- Müşteri, ilgili Borsa ve Piyasa ya da 
Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri’nin Yatırım 
Kuruluşu ve tüm Borsa ve Piyasa üyeleri nezdindeki 
tüm hesaplarını kapsayacak şekilde, bir sözleşme veya 
sözleşme grubunu esas alarak, teslim ayında olup 
olmama ve işlemin korunma amacıyla yapılıp 
yapılmadığı durumlarını göz önüne alarak Müşteri 
veya Yatırım Kuruluşu bazında Pozisyon Limiti 
belirlenebileceğini kabul ve beyan eder. 

Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde açılmış 
hesaplarında kendisi için belirlenmiş Pozisyon Limitini 
aşamaz. Yatırım Kuruluşu, Müşteri tarafından 
Pozisyon Limiti'nin aşılması durumunda sadece 
pozisyon kapatmaya yönelik Emirler'i kabul edebilir. 
Bu nedenle, Yatırım Kuruluşu Müşteri’nin 
hesaplarında, belirlediği bu limitin üzerinde pozisyon 
yaratabilecek işlemleri yapmak zorunda değildir. 
Müşteri, tek başına ya da başkalarıyla birlikte Borsa 
ve Piyasa, Yatırım Kuruluşu ve Mevzuat'ın belirlediği 
Pozisyon Limitlerini aşmamayı kabul eder. 

Madde 21- Yatırım Kuruluşu veya ilgili Borsa ve 
Piyasa tarafından belirlenen Pozisyon Limiti'nin 
Müşteri tarafından aşılması durumunda, Yatırım 
Kuruluşu Müşteri’ye, limiti aşan pozisyonlarını 
kapatması veya teminatlarını arttırması için telefon, 
telefaks, iadeli taahhütlü posta, e-posta ve sair 
haberleşme vasıtaları veya Elektronik İşlem Platformu 
aracılığı ile bildirimde bulunur. Pozisyon Limiti 
aşımının Müşteri’ye bildirimini izleyen ilk İş Günü’nde 
aşımın giderilmemesi halinde Yatırım Kuruluşu 
durumu mesai bitiminden önce ilgili Borsa ve 
Piyasa'ya Yabancı Yatırım Kuruluşu aracılığıyla bildirir. 
Borsa ve Piyasa, Müşteri’ye bildirim yapılsın ya da 
yapılmasın, limit aşımı halinde ilgili Borsa ve Piyasa'nın 
kurallarına göre limitleri aşan pozisyonları re’sen 
kapatabilir. Bu durumda hangi sözleşmelerin 
kapatılacağına ilgili Borsa ve Piyasa tarafından karar 
verilir. 

Müşteri’nin Pozisyon Limitlerini aştığı hususunda 
Yatırım Kuruluşu tarafından bilgilendirilmemesi, limit 
fazlası kısmın ilgili Borsa ve Piyasa tarafından re’sen 
kapatılmasını engellemez.  

Pozisyon Limitlerinin ilgili Borsa ve Piyasa tarafından 
değiştirilmesi neticesinde, daha önceden alınan 
pozisyonlar nedeniyle veya Borsa ve Piyasa tarafından 

gerçekleştirilen pozisyon transferleri sonucunda 
limitlerin Yatırım Kuruluşu ve/veya hesap bazında 
aşılması durumunda, Borsa ve Piyasa tarafından 
verilen süre içerisinde limit aşımları giderilir. Verilen 
süre içerisinde limit aşımının giderilmemesi 
durumunda, bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları 
uyarınca işlem yapılır. 

Yatırım Kuruluşu, Piyasa tarafından sözleşme bazında 
ve toplam olarak belirlenen Pozisyon Limitlerini 
aynen uygulayabileceği gibi farklı Pozisyon Limitleri de 
belirleyebilir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu tarafından 
belirlenen bu limitlere uymak zorundadır. Yatırım 
Kuruluşu Pozisyon Limiti'nin aşılması durumunda 
Müşteri’nin hesabına sadece pozisyon kapatmaya 
yönelik Emirleri kabul eder ve Müşteri’den en ivedi 
iletişim aracı ile pozisyonunu belirlenen limitlere 
çekmesini talep eder. Bu bildirime rağmen Müşteri 
Pozisyon Limiti'ni olması gereken düzeye çekmediği 
takdirde, Yatırım Kuruluşu’nun limitleri aşan 
pozisyonlarını re’sen kapatabileceğini ve bu 
işlemlerden dolayı oluşabilecek zararlardan Yatırım 
Kuruluşu’nu sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve 
taahhüt eder.  

İŞLEM TEMİNATLARI 

Madde 22- Müşteri Vadeli İşlem Sözleşmeleri, 
opsiyon sözleşmeleri ve diğer Türev Araçlar'da aldığı 
veya almak istediği her pozisyon için ilgili sözleşmeye 
ilişkin olarak aşağıda belirtilen şekilde Başlangıç 
Teminatı'nı ve Sürdürme Teminatı'nı Yatırım 
Kuruluşu’na yatırmakla yükümlüdür. 

İşlem Teminatı tutarları ve oranları ile teminata kabul 
edilebilecek kıymetler, bunların değerleme katsayısı 
ve teminat yatırma süreleri gibi hususlarda Piyasa 
kurallarına ve ilgili Türev Araçlara ilişkin Yatırım 
Kuruluşu tarafından belirlenen teminat esaslarına 
uyulur. Başlangıç Teminatı ve Sürdürme Teminatı'nın 
niteliği ve tutarı, türev aracın işlem gördüğü Borsa, 
Piyasa ve/veya Takas Merkezi'nin öne sürdüğü 
kurallar çerçevesinde farklılık gösterebileceği gibi, 
Yatırım Kuruluşu tarafından da Piyasa şartları 
değerlendirilerek, ilgili Borsa, Piyasa ve Takas 
Merkezi'nin kuralları dikkate alınarak, en az ilgili 
Borsa ve Takas Merkezi'nin talep ettiği tutar 
çerçevesinde tespit edilebilir. Yatırım Kuruluşu, 
teminatları tek yetkili olmak üzere istediği zaman 
değiştirme hakkını saklı tutar. Eğer Yatırım Kuruluşu 
fazladan teminata ihtiyaç olduğuna karar verir ise 
Müşteri istenilen maddi teminatı süresi içinde 
yatırmayı peşinen kabul ve beyan eder. Yatırım 
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Kuruluşu’nun uygulayacağı teminatlar için geçmiş 
dönem uygulamaları örnek kabul edilmez.  

Teminata dayalı olarak gerçekleştirilen Türev Araç 
işlemleri için gerekli teminat tutarları Yatırım 
Kuruluşu’nun internet sitesinde ve Elektronik İşlem 
Platformu’nda yer alır. Teminat tutarları önceden 
bildirim yapılmadan Yatırım Kuruluşu’nca 
değiştirilebilir. 

Müşteri, işbu Sözleşme çerçevesinde vereceği 
Emirler'in yerine getirilmesinde İşlem teminatı 
kontrolünün yapılacağını ve Emirler'in eşleşmesi 
esnasında hesabında yeterli teminatının bulunmaması 
halinde Emir'inin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunulmasına gerek olmaksızın iptal edilebileceğini 
kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

Halihazırda tutulan veya gelecekte alınması beklenen 
bir pozisyonla ilgili olarak, spot Piyasa'daki fiyat 
hareketlerinin neden olacağı finansal zarar riskini 
azaltmak amacıyla Piyasa’da işlem yapılması, korunma 
amacıyla yapılan işlemlerdir. Müşteri, korunma 
amacıyla yapılan işlemlerde farklı teminat ve Pozisyon 
Limitleri belirlemeye ve korunma amacıyla yapılmış 
olarak kabul edilebilecek işlemlerin taşıması gereken 
şartları belirlemeye Piyasa’nın yetkili olduğunu kabul 
ve beyan etmektedir.  

Vadeli Piyasalar'daki kaldıraç ve yüksek dalgalanma 
nedenleri ile, Müşteri, hesabında her zaman Piyasalar 
tarafından belirlenen Başlangıç Teminatı'ndan fazla 
kaynak bulundurmasının uygun olacağının bilincinde 
olduğunu kabul eder. 

TEMİNATA KABUL EDİLEBİLECEK 
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 

Madde 23- İşbu Sözleşme hükümleri ve Mevzuat 
çerçevesinde Yatırım Kuruluşu tarafından teminat 
olarak kabul edilebilecek nakit ve nakit-dışı teminatlar 
ve bu teminatlara ilişkin değerleme esasları Yatırım 
Kuruluşu tarafından belirlenir.  

Müşteri gerekli teminatları Yatırım Kuruluşu’na tevdi 
etmekle yükümlüdür. Yatırım Kuruluşu bu 
yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğan zarar 
nedeniyle Müşteri’ye rücu etme hakkına sahiptir. 

Müşteri, işlem teminat tutarı ve oranları ile teminata 
kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerleme 
katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususları 
belirleme yetkisinin Yatırım Kuruluşu’na ait olduğunu 
beyan ve kabul eder. 

 

BAŞLANGIÇ TEMİNATI 

Madde 24- Müşteri, Türev Araçların alım ve satımı 
neticesinde sahip olacağı Açık Pozisyonlar için Piyasa 
kuralları ve/veya Yatırım Kuruluşu tarafından 
belirlenen yatırılması zorunlu asgari Başlangıç 
Teminatı'nı Yatırım Kuruluşu’na gereken şekil ve 
miktarlarda yatırmak ile yükümlüdür. 

Yatırım Kuruluşu, Başlangıç Teminatı olarak Piyasa 
tarafından belirlenen zorunlu asgari Başlangıç 
Teminatı üzerinde teminat isteme hakkına sahiptir.  

Yatırım Kuruluşu, hak, alacak ve taleplerinin teminatı 
olarak verilmiş bulunan her türlü rehinlerin ve diğer 
garanti ve teminatların yetersiz olduğu veya yetersiz 
duruma geldiği veya gelebilme potansiyeli 
oluştuğunda Müşteri’den ek teminat talep edebilir. 
Yatırım Kuruluşu’nun ek teminat için vereceği süre 
içinde talep edilen ek teminat verilmezse, Yatırım 
Kuruluşu ilgili Mevzuat'ın öngördüğü hükümleri 
uygulamak hak ve yetkisine sahiptir.  

SÜRDÜRME TEMİNATI VE TEMİNAT 
TAMAMLAMA ÇAĞRISI 

Madde 25- Sürdürme Teminatı, Piyasa'daki günlük 
fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat 
tutarlarının ve teminat olarak bulundurulması 
gereken varlık kompozisyonunun koruması gereken 
alt düzeydir. Müşteri, sahip olduğu Açık 
Pozisyonlar'ına ilişkin olarak Piyasa ve Yatırım 
Kuruluşu tarafından belirlenen esaslar dahilinde 
bulundurması zorunlu olan Sürdürme Teminatı'nı 
Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesaplarında 
bulundurmakla yükümlüdür.  

Yatırım Kuruluşu, Müşteri’den Piyasa kuralları ile 
belirlenen Sürdürme Teminatı'ndan fazlasını 
Sürdürme Teminatı olarak isteyebilir. Müşteri’nin 
hesaplarının güncellenmesi neticesinde elde edilen 
karlar Müşteri’nin teminat hesabına eklenir ve 
zararlar ise teminat hesaplarından karşılanır.  

Müşteri teminata dayalı olarak gerçekleştirilen türev 
işlemlerinden kaynaklanan pozisyonları için gerekli 
teminat tutarını sürekli olarak hesabında 
bulundurmakla yükümlüdür. 

Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, 
Müşteri’nin türev işlemlerinden kaynaklanan tüm 
Açık Pozisyonları için gerekli toplam teminat tutarının 
altına düştüğü takdirde, Yatırım Kuruluşu Müşteri’ye 
Teminat Tamamlama Çağrısı yaparak teminat 
tamamlamasını talep eder. Müşteri teminat 
tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle 
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yükümlüdür. Bu durumda, Müşteri hesabında bulunan 
teminata dayalı pozisyonlarını azaltmak veya hesaba 
ilave teminat göndermek zorundadır. 

Teminat Tamamlama Çağrıları Yatırım Kuruluşu 
tarafından Müşteri’ye sözlü, yazılı, kayıtlı telefon, 
Elektronik İşlem Platformunda veya faks veyahut 
diğer iletişim cihazları ile yapılabilir. Yatırım 
Kuruluşu’nun bu çağrıyı göndermesi durumunda, 
Müşteri’nin bir ihbar ve bildirime gerek kalmaksızın 
çağrıyı aldığı kabul edilir. 

Müşteri, Yatırım Kuruluşu tarafından yapılacak 
Teminat Tamamlama Çağrıları'nı derhâl ve istenen 
şekilde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara 
gerek olmaksızın Müşteri’nin türev işlemlerinden 
kaynaklanan Açık Pozisyonlar'ının tamamının Ters 
İşlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon kapama 
işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün 
kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  

Teminat Tamamlama Çağrısı yerine getirilmediği 
sürece Müşteri’nin takas alacaklarını çekmesine izin 
verilmez. Müşteri’nin Takas Merkezi nezdindeki 
Piyasa kaynaklı takas alacaklarına teminat tamamlama 
tutarı kadar bloke konur.  

Müşteri’nin Yatırım Kuruluşu’nda birden çok 
hesabının bulunması halinde, teminat 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen 
Yatırım Kuruluşu bir hesaptan diğerine para veya 
teminat transfer etmeye yetkilidir. 

Taahhütlerin, yerine getirilmemesi fiilinin 
tekrarlanması halinde Yatırım Kuruluşu, Müşteri 
Emir'ini kabul etmeme kararını alabilir. 

Piyasa kuralları veya Yatırım Kuruluşu’nun gerekli 
görmesi halinde Başlangıç Teminatları ve Sürdürme 
Teminatlarının arttırılması durumunda Yatırım 
Kuruluşu teminatların arttırılmasını talep edebilir. Bu 
durumda Müşteri, İşlem Teminatlarını arttırılan 
teminat tutarlarına göre yatırmakla yükümlüdür. 
Olağanüstü şartların ortaya çıkması halinde Piyasa ya 
da Takas Merkezi tarafından ilave teminat talep 
edilebilir. Talebin bahse konu sürede yerine 
getirilmemesi halinde, hesabın tasfiyesine ilişkin 
hükümler uygulanır. 

MÜŞTERİ’NİN TEMERRÜDÜ VE TERS 
İŞLEM'LE POZİSYONUN KAPATILMASI 

Madde 26- Müşteri’nin Teminat Tamamlama 
Çağrısı'na ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi 
durumunda Yatırım Kuruluşu, başka bir ihbara veya 
bildirime gerek olmaksızın Müşteri’nin Açık 

Pozisyonları'nın tamamını veya bir kısmını Ters İşlem 
ile tasfiye edebilir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu 
tarafından pozisyonun Ters İşlem ile kapatılması veya 
Ters İşlem yapılamaması neticesinde hesabında 
oluşan tüm borçları Yatırım Kuruluşu’na ödemekle ve 
kendisinin Yatırım Kuruluşu’na karşı olan teminat 
tamamlama yükümlülüğünü zamanında yerine 
getirmemesi durumunda doğacak tüm zararları 
tazmin etmekle yükümlüdür. Müşteri 
yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, bu madde 
uyarınca Müşteri varlıklarının kullanılmasında Yatırım 
Kuruluşu varlıkları cari değerleri üzerinden nakde 
çevirebilir. Yatırım Kuruluşu, Müşteri’nin 
yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla Müşteri’nin 
varlıklarının makul değerleri üzerinden nakde 
çevrilmesi için gereken özeni gösterecektir.  

Müşteri, teminat tamamlama yükümlülüğünü Borsa 
kuralları ve ilgili Türev Araç'a ilişkin Piyasa kurallarına 
göre zamanında yerine getirmediği takdirde 
temerrüde düşmüş olur.  

Temerrüt faizi yürütülmesine ilişkin hüküm saklı 
kalmak üzere; teminat tamamlama yükümlülüğünün 
yerine getirilmemesi durumunda Yatırım Kuruluşu 
tarafından ve\veya ilgili Piyasa veya Takas Merkezi 
tarafından re’sen Piyasa kuralları ve ilgili Türev Araç 
hükümlerine göre Müşteri’nin nakit dışı teminatları 
nakde çevrilebilir ve\veya Açık Pozisyonlar'ı Ters 
İşlem'le kapatılabilir.  

Yatırım Kuruluşu’nun, Müşteri’nin temerrüdü 
nedeniyle uğradığı veya uğrayacağı her türlü zarar, 
Müşteri tarafından derhâl tazmin edilir. Müşteri bu 
hususu kabul ve taahhüt eder. 

Fiziksel teslimat öngören sözleşmelerde teslimat 
anında müşterilerin yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi nedeniyle oluşan temerrüt işlemlerinde 
Piyasa’nın kuralları ve ilgili işlem hükümleri uygulanır.  

TEMERRÜT VE KULLANILABİLİR SERBEST 
TEMİNATIN EKSİ BAKİYE VERMESİ 

Madde 27- Müşteri’nin, Hesap Güncelleştirmesi 
neticesinde varsa zararın nakit teminatlardan 
kesilmesi sonucu teminat açığı oluşması halinde 
Yatırım Kuruluşu tarafından kendisine yapılan 
Teminat Tamamlama Çağrısı'na ilişkin 
yükümlülüklerini derhal ve istenen şekilde yerine 
getirmesi gerekmektedir. Müşteri’nin 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda 
başkaca bir ihbar veya bildirime gerek olmaksızın 
temerrüde düşmüş sayılır. Temerrüde düşmesi 
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halinde Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri’ye 
herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek 
kalmadan, Piyasa kuralları ve ilgili Türev Araç 
hükümlerine göre temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt 
faizi kapsamında yapılacak olan ödemenin 
hesaplamasında, temerrütte kalınan her gün için 
Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca 
uygulanabilecek olan en yüksek temerrüt faizi oranı 
kullanılır. Temerrüdün izleyen güne sarkması 
durumunda, Teminat Tamamlama Çağrısı'na karşılık 
gelen miktar Yatırım Kuruluşu’na yatırılana kadar 
temerrüde düşen Müşteri’nin hesabında Yatırım 
Kuruluşu’nun takdirine bağlı olarak işlem yapılamaz. 

Müşteri’nin takas ve teminat yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi durumunda öncelikle varsa hesaba ait 
değerleme dışı, nakit olmayan teminatlar nakde 
çevrilir. Nakit dışı teminat olmaması halinde, 
temerrüde düşen ilgili hesaba ait Açık Pozisyonlar en 
az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat 
açığa çıkana kadar, seans içinde Yatırım Kuruluşu 
tarafından likide edilebilir ve açığa çıkan nakit-dışı 
teminatlar Yatırım Kuruluşu tarafından gerektiğinde 
aynı gün valörle nakde çevrilebilir. Temerrüdün 
kapatılması amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya 
pozisyonların likidasyonu seçeneklerinden hangisinin 
kullanılacağı ve kullanım sırası likidite ve 
karşılanmamış yükümlülük tutarı dikkate alınarak 
Yatırım Kuruluşu tarafından serbestçe belirlenir. 
Müşteri, hesabına ait pozisyonların kapatılıp 
teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Yatırım 
Kuruluşu, Müşteri’nin kendi nezdindeki diğer hak ve 
alacaklarına bu yükümlülüklerin tasfiyesi amacıyla 
başvurabilir. Temerrüt nedeniyle teminatlara 
başvurulması durumunda, hangi varlıkların önce 
kullanılacağını Yatırım Kuruluşu belirler. Müşteri’nin 
Teminat Tamamlama Çağrısı'na ilişkin 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine 
temerrüde düşmesi durumunda Yatırım Kuruluşu, 
başka bir ihbara veya bildirime gerek olmaksızın 
Piyasa kurallarına göre Müşteri pozisyonlarının bir 
kısmını veya tamamını re’sen Ters İşlem ile tasfiye 
edebilir.  

Piyasa kuralları ve ilgili Sermaye Piyasası Aracı 
hükümlerinde temerrüt uygulama şekli ve temerrüt 
faizi oranlarında bir değişiklik yapılması durumunda 
söz konusu değişiklik, değişikliğin yürürlüğe 
girmesinden itibaren Müşteri’ye uygulanır. 

Yatırım Kuruluşu aracılığı ile gerçekleştirilen Sermaye 
Piyasası Aracı alım-satım işlemleri sonucunda 

herhangi bir nedenle Müşteri’nin yatırım hesabında 
meydana gelecek eksi bakiyeler, Müşteri tarafından 
eksi bakiyenin oluştuğu gün defaten ilgili eksi 
bakiyenin türüne göre Sermaye Piyasası Aracı veya 
nakit olarak ödenecektir. Aksi takdirde Müşteri; 
Yatırım Kuruluşu’nun, yatırım hesabında oluşan eksi 
bakiyeleri, saklamacı kuruluşun uygulayacağı en 
yüksek faiz oranı uygulanan kredi türünün faiz oranına 
bu oranın yüzde ellisinin ilave edilmesi ile bulunacak 
oran üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi ve bunun 
gider vergisi ve fon kesintisi ile birlikte tahsil edilmesi 
veya karşılığı tutarı Yatırım Kuruluşu’na ödeyeceğini 
peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Müşteri, değişikliğin müşteri lehine olması veya 
aşağıdaki koşulların oluşması durumunda, faiz 
oranlarında Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri’ye 
bildirilmeksizin değişiklik yapılabileceğini ancak 
sonrasında Müşteri’ye bildirim yapılacağını kabul ve 
beyan eder. Bu koşullar aşağıda sayılmıştır: 

a) Para ve kredi politikalarındaki değişikliklerin 
uluslararası veya yurtiçi Piyasalarda genel faiz 
seviyesini etkilemesi ve Yatırım Kuruluşu tarafından 
bu etkinin önemli olarak nitelendirilmesi; 

b)Yatırım Kuruluşu tarafından önemli olarak 
nitelendirilen, para ve borçlanma aracı 
piyasasındakiler de dâhil olmak üzere genel faiz 
seviyesindeki diğer değişiklikler; 

c) Yatırım Kuruluşu’nun ilişki halinde bulunduğu karşı 
tarafların uygulamalarındaki değişikliklerin Yatırım 
Kuruluşu’nun maliyet yapısı üzerine etkili olması. 

MÜŞTERİ'YE AİT NAKDİ DEĞERLENDİRME 
ESASLARI 

Madde 28-Sermaye Piyasası Araçları alım ve satım 
işlemleri neticesinde hesabının alacak bakiyesi 
vermesi durumunda, Müşteri’ye ait nakit Müşteri’nin 
adına ve menfaatine Yatırım Kuruluşu tarafından en 
iyi gayret aracılığı esasında gecelik olarak, müşteri 
bazında veya toplu olarak değerlendirilebilir. Müşteri, 
bu fıkrada belirtilen işlemler nedeniyle ortaya çıkacak 
her türlü masraf ve vergiden kendisinin sorumlu 
olacağını, ilgili para piyasa'sında karşı üyenin veya 
paranın yatırıldığı banka veya aracı kuruluşların 
ödeme güçlüğüne düşmesi veya herhangi bir şekilde 
geri ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi 
durumunda Yatırım Kuruluşu’ndan herhangi bir talebi 
olmayacağını kabul ve taahhüt eder. 
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TEMİNATLARIN NEMALANDIRILMASI 

Madde 29- Yatırım Kuruluşu tarafından Takas 
Merkezi’ne yatırılan Müşteri’ye ait nakit İşlem 
Teminatları Takas Merkezi tarafından 
nemalandırılabilir. Takas Merkezi tarafından 
nemalandırılan tutarlar Yatırım Kuruluşu tarafından 
Müşteri hesabına kaydedilir. Müşteri, söz konusu 
nemalandırma işlemi, Takas Merkezi tarafından 
yapılacağından, nemalandırmadan dolayı Yatırım 
Kuruluşu’nun bir sorumluluğunun olmayacağını kabul 
eder. 

SERMAYE PİYASASI ARACI'NIN VE 
NAKDİN TESLİM ESASLARI 

Madde 30- Nakit veya Sermaye Piyasası Aracı’nın 
Müşteri’ye tesliminde Yatırım Kuruluşu’nun 
temerrüde düşmesi halinde Müşteri, Yatırım 
Kuruluşu’nun kendisine uyguladığı oranda temerrüt 
faizi tahsil etme hakkına sahiptir. 

Sözleşmenin feshi halinde Müşteri’nin pozisyonları 
kapatıldıktan sonra Yatırım Kuruluşu nezdindeki 
vadeli işlem hesabında serbest kalan teminat 
niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçları ve diğer 
teminatları Müşteri’ye misli ile iade edilecektir. 
Müşteri, pay işlemlerinden doğan yükümlülükleri 
tamamen karşıladığı takdirde, varsa hesabındaki 
bakiye kendisine iade edilecektir. Müşteriye bu 
madde uyarınca iade yapılabilmesi için türev 
işlemlerden ve pay işlemlerinden doğan tüm 
yükümlülüklerini yerine getirmiş olması zorunludur. 

Bu Sözleşme hükümleri uyarınca Yatırım Kuruluşu’na 
tevdi edilmesi gereken İşlem Teminatları, iade 
edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak iade 
edilir. Bu teminatlar Müşteri tarafından ilgili Piyasa 
kuralları ve ilgili Sermaye Piyasası Araçları’nın 
hükümlerine ve Yatırım Kuruluşu kural ve 
uygulamalarına göre nakit dışı olanları nakde çevirme 
ve bunlarla Açık Pozisyonlar'dan oluşan zararları 
karşılama dâhil olmak üzere, teminatlar üzerindeki 
tüm tasarruf haklarının Yatırım Kuruluşu’na 
geçmesini ve Yatırım Kuruluşu tarafından 
kullanılmasını sağlayacak şekilde Yatırım Kuruluşu’na 
teslim edilir. Müşteri tarafından Yatırım Kuruluşu’na 
tevdi edilen teminatların, başkaca herhangi bir işleme 
gerek olmaksızın bu madde hükmüne uygun olarak 
tevdi edildiği kabul edilir ve Yatırım Kuruluşu, 
teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar 
üzerinde Piyasa kuralları ve ilgili Sermaye Piyasası 
Aracı hükümleri ve Yatırım Kuruluşu kural ve 
uygulamaları uyarınca tasarruf edebilir ve Müşteri’nin 

Sermaye Piyasası Aracı'ndan doğan yükümlülüklerinin 
karşılanması için Takas Merkezi’ne tevdi edebilir.  

Müşteri’nin herhangi bir Sermaye Piyasası Aracı’nı 
Yatırım Kuruluşu’na fiziki ya da kaydi teslim etmesi 
gerektiğinde, Müşteri teslim için gerekli tüm işlemleri 
yapacak ve satış işlemi söz konusu ise ilgili Sermaye 
Piyasası Aracı üzerindeki hakların satım işlemini 
gerçekleştirmek üzere Yatırım Kuruluşu’na geçmesi 
için gerekli talimatları verecektir. Bir Sermaye 
Piyasası Aracı’nın devir ve teslimi (gerek Müşteri’nin 
Yatırım Kuruluşu’na teslimi gerekse Yatırım 
Kuruluşu’nun Müşteri’ye teslimi) ilgili Sermaye 
Piyasası Aracı’nın tabi olduğu hukuk kuralları 
çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 

Müşteri, işbu Sözleşme’ye konu işlemleri, Yatırım 
Kuruluşu nezdindeki yatırım hesabından farklı bir 
döviz türü (para birimi) üzerinden gerçekleştirdiği 
takdirde, işlem sonunda tutarın muhasebeleşmesi 
aşamasında, o anki paritelere bağlı olarak ana hesaba 
dönen tutar bakımından, işlem sonucunun aleyhinde 
veya lehinde olabileceğini bildiğini; bu anlamda 
paritelere/kurlara bağlı olarak kazanç kaybının 
olduğundan bahisle, Yatırım Kuruluşu’ndan hiçbir 
talebinin olmayacağını; özetle yatırım hesabından 
farklı bir döviz türü üzerinden işlem yapması halinde, 
bunun tüm sonuçlarını peşinen kabul etmiş olduğunu 
ve hiçbir itirazının bulunmadığını kabul, beyan ve 
taahhüt eder. 

TÜREV SÖZLEŞMENİN VADESİNDE 
UZLAŞMA 

Madde 31- Nakdi uzlaşma öngören türev 
sözleşmelerde, nakdi uzlaşma öngörülen ve vade 
tarihinden önce ters pozisyon almak suretiyle 
kapatılmamış olan türev sözleşme hükümlerine ilişkin 
olarak nakdi uzlaşma ilgili sözleşmenin tabi olduğu 
hükümler uyarınca gerçekleşecektir. 

Fiziki teslimat öngörülen türev sözleşmelerde, 
teslimata ilişkin hususlar ilgili sözleşmede belirtilir. 
İlgili türev sözleşmesinde teslimata ilişkin hususların 
hükme bağlanmamış olması durumunda ise Piyasa 
kuralları uygulanacaktır. Buna göre, fiziki teslimat 
öngörülen türev sözleşmelerinde, son işlem 
gününden sonra Açık Pozisyonlar için, Kısa Pozisyon 
sahipleri teslimatı yapmakla, Uzun Pozisyon sahipleri 
de teslimatı kabul edip gerekli ödemeleri yapmakla 
yükümlüdür. Teslimat yapacak tarafın bu talebini, 
türev sözleşmesinde öngörülmesi halinde son işlem 
gününden önce de Yatırım Kuruluşu aracılığıyla Takas 
Merkezi’ne bildirebilir. Teslimat yeri ve teslim 
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edilecek varlıkların kalitesi, türev sözleşmede 
belirtilen seçenekler arasından Kısa Pozisyon sahibi 
tarafından seçilir. Uzun Pozisyon sahibi teslimatı bu 
şekilde kabul etmek zorundadır. Teslimat 
işlemlerinde depo ücreti son teslimat gününe kadar 
satıcıya, son teslimat gününden sonra alıcıya aittir. 
Yatırım Kuruluşu’nun teslimata ilişkin sorumluluğu 
Takas Merkezi’nin teslimatı gerçekleştirdiğini 
bildirmesi ile son bulur. Teslimatın Piyasa kuralları 
hükümleri çerçevesinde gerçekleşmesi ile birlikte 
Takas Merkezi ve Piyasa’nın yükümlülükleri sona 
erer. Teslimat sırasında işlemin tarafları arasında, 
malın kalitesinin ve teslim şartlarının sözleşmeye 
uygunluğu konusunda çıkacak ihtilaflarda Piyasa 
kurallarında belirtilen komitelerin kararı nihaidir. Bu 
karar uyarınca işlem yapılmasıyla Yatırım Kuruluşu, 
Piyasa’nın ve Takas Merkezi’nin sorumlulukları sona 
erer. Alıcı ve satıcının Yatırım Kuruluşu, Piyasa ve 
Takas Merkezi’ne karşı talep hakkı bulunmaz. Takas 
Merkezi, teslimatla sonuçlanan sözleşmelerde, satın 
alma için gerekli nakdin teslim tarihinden önce 
yatırılmasını talep edebilir. Teslimat yapılacak depolar 
Piyasa veya Takas Merkezi tarafından belirlenir. 

Opsiyon sözleşmelerinde teslimat opsiyonunun 
tipine göre vade sonunda veya vade sonundan önceki 
herhangi bir günde opsiyonun alıcısı tarafından 
Yatırım Kuruluşu vasıtasıyla talep edilebilir. 

Müşteri, Takas Merkezi tarafından belirlenen teslimat 
ücretini ve diğer giderleri ödemeyi kabul ve taahhüt 
eder. 

TAKAS ESASLARI 

Madde 32- İşbu Sözleşme çerçevesinde alım-satım 
işlemine konu olan Sermaye Piyasası Araçları’nın 
takası yetkili takas kuruluşları aracılığıyla 
gerçekleştirilir. Müşteri’nin sahip olacağı Açık 
Pozisyonlar ve bunlar için yatırılacak nakit ve nakit 
dışı teminatları izlemek üzere yetkili takas kuruluşları 
nezdinde gerekli hesaplar Yatırım Kuruluşu 
tarafından açılır. 

SAKLAMA 

Madde 33- Müşteri teminata verdiği nakdi ve 
gayrinakdi teminatların Takas Kuruluşu'nda veya 
yetkili bir Saklama Kuruluşu'nda saklanmasına 
muvafakat ettiğini beyan eder. Taraflarca aksi 
kararlaştırılmadıkça veya ilgili Piyasa kuralları ve 
uygulamalarının aksini düzenlemediği durumlarda 
İşlem Aracılığı faaliyeti kapsamında emirlerin iletildiği 
Yabancı Kuruluş aynı zamanda ilgili Sermaye Piyasası 
Aracı'nın saklamasını da gerçekleştirmektedir. 

Müşteri tevdii ettiği her türlü Sermaye Piyasası 
Aracı'ndan ötürü sahip olduğu hakların korunması 
için gerekli bütün teşebbüslerin kendisi tarafından 
yapılacağını kabul ve taahhüt eder.  

Müşteri, kendisi adına saklamada bulunan Sermaye 
Piyasası Araçları ile ilgili olarak bir dava açılması ve bu 
konuda Yatırım Kuruluşu’nun haberdar edilmesi 
üzerine ve Yatırım Kuruluşu’nun da uygun görmesi 
koşuluyla, söz konusu davaya taraf veya müdahil 
olarak girebilmesi için (yapacağı tüm masraflar, 
avukatlık ücreti dahil, Müşteri’ye ait olmak üzere) 
Yatırım Kuruluşu’nun (ya da uygun göreceği bir 
kişinin) Müşteri adına vekaleten yetkili bulunduğunu 
kabul ve beyan eder. Müşteri bu gibi bir durumun 
doğması halinde, Yatırım Kuruluşu (veya uygun 
göreceği kişi) adına bu iş için düzenlenecek bir 
vekaletnameyi de derhal vermeyi kabul ve taahhüt 
eder. Müşteri, Yatırım Kuruluşu’nun yukarıda anılan 
gibi bir davaya girmemesi halinde, Yatırım 
Kuruluşu’nun hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, 
bu hususta açılmış ve/veya açılacak davaların Yatırım 
Kuruluşu’nun uygun görmesi koşuluyla bizzat Müşteri 
tarafından takip edileceğini kabul ve taahhüt eder. 

Müşteri'nin yazılı talebi olmadıkça, teminata verilen 
Sermaye Piyasası Araçları Yatırım Kuruluşu 
tarafından sigorta ettirilmeyecektir. Müşteri'nin 
sigorta konusundaki yazılı talebi halinde, sigorta 
primleri, vergi ve sair masrafları Müşteri tarafından 
Yatırım Kuruluşu'na ödenecektir. 

Müşteri, Takas Kuruluşu nezdinde Yatırım Kuruluşu 
hesabı altında veya Emirler'in tasfiyesi süresiyle sınırlı 
olarak Yatırım Kuruluşu nezdinde saklama karşılığı 
olarak, Yatırım Kuruluşu’nun objektif olarak 
belirleyerek Müşteri’ye bildireceği saklama ücretini, 
sigorta primini, vergi, masraf vs. her türlü gideri 
Yatırım Kuruluşu’nun belirleyeceği zamanlarda 
ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

Müşteri Takas Kuruluşu'nda saklamada bırakılan 
Sermaye Piyasası Araçları için Piyasa veya Takas 
Kuruluşu’nca saklama ücreti veya başka bir ücret 
talep edilirse, bu tutarı Yatırım Kuruluşu’na derhal 
ödeyecektir. 

Saklama işlemi ile ilgili olarak, Yabancı Yatırım 
Kuruluşu ile Yatırım Kuruluşu arasında ihtilaf çıkması 
ve bu sebeple Yatırım Kuruluşu’nun herhangi bir 
bedel ödemek zorunda kalması ya da herhangi bir 
maddi ve/veya manevi zarara uğraması halinde, 
Müşteri, Yatırım Kuruluşu’nun ödemek zorunda 
kalacağı bu bedeli, derhâl ve nakden Yatırım 
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Kuruluşu’na ödeyeceğini, Yatırım Kuruluşu’nun 
uğradığı tüm maddi manevi zararı derhâl tazmin 
edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. 

YATIRIM KURULUŞU’NUN KARŞI 
TARAFLARI 

Madde 34- Müşteri’nin talimatlarını gerçekleştirmek 
için, Yatırım Kuruluşu kendi takdiriyle seçtiği bir karşı 
tarafa talimat verebilir. İşlem Yatırım Kuruluşu’nun 
üye olmadığı bir Piyasa'nın kurallarına tabi olduğunda 
Yatırım Kuruluşu böyle bir karşı tarafa talimat 
verecektir. 

Yatırım Kuruluşu, karşı tarafı seçerken yeterli özen 
ile hareket etmemiş olduğu ispat edilmedikçe, karşı 
tarafça Müşteri’ye verilen zararlardan sorumlu 
olmayacaktır. 

SÖZLEŞME'DE TARAFLARIN 
BİRBİRLERİNE BİLGİ VERME ESASLARI 

Madde 35- Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde 
bulunan hesaplardaki tüm hareketleri her zaman 
öğrenme hakkına sahiptir. Yatırım Kuruluşu, işlem 
sonuçlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı işlem sonuç 
formuna Müşteri'nin Elektronik İşlem Platformu’nda 
erişimine olanak sağlar. 

Yatırım Kuruluşu “Türev Piyasalar Hesap Ekstresi”, 
“Türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporu”, “Türev 
Piyasalar Müşteri Kar Zarar Raporu”, “Türev 
Piyasalar Gayrinakdi Teminatlar Raporu”, “Türev 
Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi” ve “Türev 
Araçlar Nakit Hareketleri Ekstresi”ni ve Mevzuat'ta 
hesap ekstresinde yer alması öngörülen, pay işlemleri 
dâhil, diğer bilgileri içeren aylık hesap ekstrelerini 
aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi takip eden 7 
(yedi) İş Günü içerisinde Müşteri’nin Sözleşme’de yer 
alan adresine iadeli taahhütlü olarak göndermekle 
yükümlüdür. Yatırım Kuruluşu, ayrıca bu ekstreleri, 
Müşteri’nin talebi halinde, ücreti Müşteri tarafından 
karşılanmak üzere, her zaman Müşteri’ye vermekle 
yükümlüdür. Adı geçen belgeler Müşteri’ye elden 
teslim edilmişse ayrıca posta aracılığı ile gönderilmez. 
Yatırım Kuruluşu ilgili dönem için herhangi bir 
hareket bulunmayan rapor veya ekstreleri Müşteri’ye 
göndermeme hakkına sahiptir. Müşteri’nin talep 
etmesi ve “Türev Piyasalar Hesap Ekstresi”, “Türev 
Piyasalar Açık Pozisyon Raporu”, “Türev Piyasalar 
Müşteri Kar Zarar Raporu”, “Türev Piyasalar 
Gayrinakdi Teminatlar Raporu”, “Türev Araçlara 
Konu Standart Varlıklar Ekstresi” ve “Türev Araçlar 
Nakit Hareketleri Ekstresi”nin Müşteri’ye 
gönderilmemesine ilişkin olarak bir sözleşme 

imzalanması durumunda profesyonel müşterilere söz 
konusu belgeler gönderilmeyebilir. 

Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine, aylık hesap 
ekstresinin ve diğer belgelerin müşterilerin 
bildireceği e-posta adresine gönderilmesi mümkün 
olduğu gibi, bu bilgilere Elektronik İşlem 
Platformu'nda erişimine imkân sağlanabilir. 

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim 
Formu'nun müşteriye iletilmesinde, işleme konu 
Sermaye Piyasası Araçlarının risklerine ilişkin genel 
risk bildirim formuna ilave açıklamaların müşteriye 
yapılmasında, açıklanan durumlarda değişiklik olması 
durumunda müşteriye gereken bildirimlerin 
yapılmasında, bu form, açıklama ve bildirimlerin 
ulaştığına dair Müşteri'den beyan alınmasında, 
müşteriye profesyonel veya Genel Müşteri olarak 
sınıflandırılması, bununla ilgili Mevzuat hükümleri ve 
yer aldıkları sınıfı değiştirme hakları hakkında bilgi 
verilmesinde Elektronik İşlem Platformu kullanılabilir. 

Müşteri, Yatırım Kuruluşu’nun göndereceği ve 
yapacağı herhangi bir bildirime, hesap tespitine veya 
hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı 
yapacağı itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunların 
kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten 
sonra en geç 7 İş Günü içinde Yatırım Kuruluşu’na 
ulaştırmakla yükümlüdür. 

Yatırım Kuruluşu seçimlerinde gerekli özeni 
göstermek kaydıyla; posta, internet servis sağlayıcısı, 
kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü 
kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. 
Yatırım Kuruluşu, postada gecikme, yırtılma ve 
kaybolmadan sorumlu tutulamaz. Posta, kurye vb. 
giderler Müşteri’ye aittir. 

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşme'nin imza 
bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, bu Sözleşme'de 
yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni 
yerleşim yeri (ikametgah adresi) olarak kabul 
edilecektir. Yatırım Kuruluşu’nun Müşteri ile yapacağı 
tüm yazışmalar ile hesap ekstresi bildirimi bu adrese 
yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile 
yapılan bildirimler de, 12 Şubat 1959 tarihli ve 7201 
sayılı Tebligat Kanunu'na ("Tebligat Kanunu") göre 
tebliğ edilmiş addolunur. 

Söz konusu Müşteri adresinde meydana gelecek olan 
değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Yatırım 
Kuruluşu'nun bu Sözleşme’de yazılı adresine 
bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır. 



YURT DIŞI PİYASALARDA YATIRIM ARAÇLARI ALIM-SATIM İŞLEMLERİ 
ARACILIK SÖZLEŞMESİ  

Sözleşme No: 
 

  20                                                                   
 

Yatırım Kuruluşu; Müşteri veya Müşteri'nin Yatırım 
Kuruluşu nezdindeki hesabı ile ilgili olarak Yabancı 
Yatırım Kuruluşu tarafından talep edilebilecek olan 
her türlü bilgi ve belgeyi, Müşteri'den ayrıca onay 
almaya gerek olmaksızın, Yabancı Yatırım 
Kuruluşu'na ya da Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun 
bildirilmesini talep edeceği diğer kişi ya da kurumlara 
da açıklamaya ve vermeye yetkili olacaktır. 

ÜCRET VE KOMİSYON ESASLARI 

Madde 36- Müşteri gerçekleştireceği alım satım 
işlemleri nedeniyle Komisyon ve Masraf Tarifesinde 
gösterilen ücret, kurtaj ve/veya Komisyonları Yatırım 
Kuruluşu’na ödemekle yükümlüdür. 

Yatırım Kuruluşu’nun Kurtaj Ücreti alım ve satım 
işlemlerinin gerçekleştiği günün valör zamanı 
tahakkuk ettirilir ve Müşteri’nin hesabına borç olarak 
işlenir. Kurtaj Ücreti'nin ödenmemesi halinde işbu 
Sözleşme’de belirtilen esas ve oranda temerrüt faizi 
uygulanır.  

Yatırım Kuruluşu, söz konusu Komisyon'un tahsilini; 
Müşteri’nin, Yatırım Kuruluşu nezdindeki her türlü 
hesaplarından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek 
suretiyle gerçekleştirebilir. Müşteri’nin bu nedenle 
Sözleşme’yi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, 
Yatırım Kuruluşu dilediği anda Müşteri’ye uyguladığı 
Komisyon oranını değiştirebilir. Söz konusu değişiklik 
Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri’ye bildirilir ve 
Müşteri tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren 
7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği 
takdirde taraflar arasındaki işlemlerde geçerli olur. 

Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin 
Yatırım Kuruluşu ve/veya üçüncü kişiler tarafından 
yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan hesap işletim 
gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin 
posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman 
masrafları, Sermaye Piyasası Araçları’na ilişkin 
saklama ücreti ile bunlara ilişkin yeni pay alım hakkı 
(rüçhan hakkı) kullanımı, kâr payı (temettü) ödemesi 
ve diğer hakların kullanımına ilişkin ücretler ve 
üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri Müşteri tarafından ödenecektir. Ayrıca, 
Yatırım Kuruluşu, işbu Sözleşme kapsamındaki 
işlemlerin yapılacağı arayüz uygulaması için ve işlem 
yapılacak Piyasa tarafından veri yayını konusunda 
talep edilen ücretleri ve Komisyonları da talep 
edebilir. Müşteri, söz konusu ücret ve Komisyonlar 
da Müşteri tarafından ödenecektir.  

Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon, harç ve diğer her 
türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister 

Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri’ye 
aittir.  

Müşteri, Yatırım Kuruluşu’nun vergi, resim, harç, fon, 
damga vergisi, Komisyon, posta masrafı, kendisine ait 
olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili 
olduğunu kabul eder. 

Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme 
kapsamında faaliyetler uyarınca Yatırım Kuruluşu'nun 
lehine faaliyet gösterdiği Yabancı Yatırım Kuruluşu’na 
Müşteri tarafından ödenmesi gereken komisyon, 
ücret, masraf gibi tutarlar ile lehine faaliyet gösterilen 
Yabancı Yatırım Kuruluşu tarafından Yatırım 
Kuruluşu'na ödeyeceği tutarlar düzenlenmemektedir. 

HAPİS VE REHİN HAKKI 

Madde 37- Yatırım Kuruluşu nezdinde Müşteri’ye 
açılan hesapta Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım 
ve satım işlemleri ile bunlar neticesinde oluşan borç 
ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu Türev 
Araçlar ve diğer Sermaye Piyasası Araçları izlenir. 
Yatırım Kuruluşu’nun mevcut, doğmuş bütün hak, 
alacak ve taleplerinin teminatı olarak Yatırım 
Kuruluşu’nun kendi elindeki ya da muhabirlerinde ya 
da başka yerlerde bulunan ve Yatırım Kuruluşu’nun 
muhabirlerinin zilyetliğinde ve\veya emrinde bulunan 
Müşteri’ye ait bütün malvarlığı değerleri üzerinde 
hapis ve rehin hakkı vardır. Yatırım Kuruluşu, 
muaccel hale gelmiş bütün hak, alacak ve talepleri için, 
Müşteri’nin mevcut alacak bakiyeleri üzerinde takas 
ve mahsup haklarına sahiptir. 

Müşteri, borç ve yükümlülüklerin herhangi birini 
yerine getirmediği takdirde Yatırım Kuruluşu, 
rehinleri ve hapis hakkı konusu varlıkları dilerse 
kendisi özel satışla paraya çevirebilir veya 9 Haziran 
1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra İflas Kanunu ("İİK") 
uyarınca paraya çevrilmesi yoluyla takipte bulunabilir. 
Rehnin tutarı borcu ödemeye yetmezse Yatırım 
Kuruluşu kalan alacağını iflas veya haciz yolu ile takip 
edebilir. Bu şekilde Yatırım Kuruluşu tarafından yasal 
yollara geçildiği takdirde yapılan tüm giderler, icra 
takibi veya dava giderleri, avukatlık ücret tarifeleri 
azami haddine göre avukatlık ücreti vs. haksız çıkan 
tarafça ödenecektir. Verilen veya verilecek olan 
teminatlar, teminatlarla ilgili olarak elde edilen her 
türlü haklar ve alacaklar bütün alacakların da 
teminatını teşkil eder. 

Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde açılan hesabında 
ve sözleşme kapsamında doğmuş sair borçlarına 
karşılık, Yatırım Kuruluşu nezdinde bulunan vadesi 
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gelmiş bütün alacak, nakit, senet ve diğer tüm kıymetli 
evrak, Vadeli İşlem Sözleşmesi üzerinde Yatırım 
Kuruluşu'nun 22 Kasım 2001 tarihli ve 4721 sayılı 
Medeni Kanun ("Medeni Kanun") hükümleri 
uyarınca hapis hakkı kullanabileceğini, borca yetecek 
miktar üzerine bloke koyarak İİK hükümlerine tabi 
olmaksızın satabilme yetkisinin bulunduğunu kabul, 
beyan ve taahhüt eder. 

Yatırım Kuruluşu, bundan başka kendisine hak ve 
alacakların ve taleplerinin teminatı olarak verilmiş 
bulunan her türlü rehinlerin ve diğer garanti ve 
teminatların, kendi anlayışına ve takdirine göre 
yetersiz olduğu veya yetersiz duruma geldiği 
kanaatine varırsa, Müşteri’den uygun göreceği her 
türlü ek teminat ve garantiyi talep edebilir, Yatırım 
Kuruluşu’nun ek teminat için vereceği süre içinde 
talep edilen ek teminat verilmezse, Yatırım Kuruluşu 
Kanun'un öngördüğü hükümleri uygulamak hak ve 
yetkisine sahip olacaktır. Verilen veya verilecek olan 
teminatlar, teminatlarla ilgili olarak elde edilen her 
türlü haklar ve alacaklar bütün alacakların da 
teminatını teşkil eder. 

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde 
gerçekleşen Türev Araçları alım-satım ve diğer 
işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı 
mahiyette olduğundan; Yatırım Kuruluşu, Müşteri’nin 
borç ve alacakları üzerinde herhangi bir ihbar ve 
ihtara gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine 
sahiptir. Yatırım Kuruluşu’nun mahsup hakkını 
kullanırken mahsup edilecek alacağın ve mahsup 
edilecek tutarın tespitinde 11 Ocak 2011 tarihli ve 
6098 sayılı Borçlar Kanunu ("Borçlar Kanunu") 
hükümleri uygulanacaktır. 

Yatırım Kuruluşu muaccel alacağının tahsili amacıyla 
Müşteri’nin kendisine saklama amacı ile teslim ve 
tevdi ettiği ve/veya İstanbul Takas ve Saklama A.Ş. 
veya bir başka Saklama Kuruluşu'nda Müşteri adına 
saklanan Sermaye Piyasası Araçları üzerinde, hapis 
hakkına haizdir. Hapis hakkına ilişkin konularda 
Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır. Yatırım 
Kuruluşu, Müşteri’nin, borçlarını ödememesi halinde 
hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın söz konusu 
Sermaye Piyasası Araçlarını satarak veya Borçlar 
Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca takas ve mahsup 
hakkını kullanarak alacağını tahsil etme hakkına 
sahiptir. 

DELİL ŞARTI 

Madde 38- Kurul düzenlemelerinde yer alan ispat 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yatırım Kuruluşu'nun 

telefon, telefaks, Elektronik İşlem Platformu ve yine 
sair elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(İnternet, İntranet vb.), veya teleks gibi iletişim 
araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den Emir aldığı 
durumlarda, Yatırım Kuruluşu’nun defter, kayıt ve 
belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki 
telefon kayıtları, tele faks, Elektronik İşlem Platformu 
ve yine sair elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(İnternet, İntranet, vb.) veya teleks sistemiyle 
gönderilen talimat örnekleri Yatırım Kuruluşu ile 
Müşteri arasındaki ilişkilerde 12 Ocak 2011 tarihli ve 
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
hükümlerine göre Müşteri mutabakatı ilkesi tahtında 
geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, ilgili 
Mevzuatı hükümleri, delillerin takdirinde esas 
alınacaktır. 

Müşteri, Yatırım Kuruluşu ile akdedeceği sözleşmeler 
çerçevesinde münhasıran kendisine tahsis edilen 
kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle Elektronik 
Ortam Platformu aracılığıyla iletilen Emirlerin, 
kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü 
kişilerce öğrenilmesi halinde durumu derhâl Yatırım 
Kuruluşu'na bildirerek hesabının Elektronik İşlem 
Platformu'nda Emir iletimine kapatılmasını talep 
etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş 
sayılacağını, bu çerçevede Yatırım Kuruluşu 
tarafından münhasıran kendisine tahsis edilen 
kullanıcı adı ve şifresinin kendisine teslimine ilişkin 
kayıtlardan başkaca bir hususu ispat etmekle yükümlü 
olmadığını beyan ve kabul etmektedir. Müşteri, 
Yatırım Kuruluşu defter ve kayıtlarında işbu maddede 
yer alan esaslar çerçevesinde aksi yer almadığı 
takdirde, Emirlere ilişkin elektronik ortamda yer alan 
kayıtların Müşteri mutabakatını hâvi olduğunu ve 
Yatırım Kuruluşu tarafından yazılı delil başlangıcı 
olarak kullanılabileceğini beyan ve kabul etmektedir. 

SORUMLULUKLAR 

Madde 39- Müşteri, kendisine düşen yükümlülükleri 
yerine getirmekteki ihmali ya da yerine getirmemesi 
nedeniyle Yatırım Kuruluşu’nun karşılaşacağı her 
türlü zararı tazmin etmeyi ve Yatırım Kuruluşu adına 
üstlenmeyi taahhüt eder. 

Müşteri, hesabına ilişkin mahkeme ve resmi 
kurumlarca gerçekleştirilecek her türlü işleme ilişkin 
bu kurumlarca yapılacak talepte, hesabındaki Sermaye 
Piyasası Araçları işlemlerinden kaynaklanan Açık 
Pozisyonlarının Yatırım Kuruluşu tarafından herhangi 
bir bildirimde bulunulmaksızın Ters İşlem'le tasfiye 
edilebileceğini, söz konusu pozisyonlarının 
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kapatılmasından dolayı oluşabilecek zararlardan 
dolayı Yatırım Kuruluşu’nun herhangi bir 
sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve 
taahhüt eder. 

Yatırım Kuruluşu; savaş, işgal, iç savaş, abluka, isyan, 
sivil ya da askeri karışıklık, sabotaj, terör hareketleri 
(Terörizm deyimi politik amaçlarla şiddet kullanma 
anlamına gelmekte olup, kamuya veya kamunun 
herhangi bir bölümüne korku salmak amacıyla şiddet 
kullanmayı içermektedir), hükümet müdahalesi, yasal 
takibat, işçi ayaklanması, salgın hastalıklar (pandemiler 
dahil), grev, lokavt, yangın, su baskını, deprem, diğer 
doğal afetler, patlama, iyonlaşma, radyasyon, nükleer 
yakıt patlaması, nükleer yakıtlardan kaynaklanan 
radyoaktif yayılma, radyoaktif zehirlenme, nükleer 
tesis patlaması, sonik ya da süpersonik uçakların, yasa 
karar yada da hükümetin veya herhangi bir hükümet 
organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri 
otoriteler dâhil) dolaylı ya da doğrudan kararları ve 
etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin uğrayacağız 
kayıp, zarar ya da cezalardan sorumlu olmayacaktır. 

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, Sermaye 
Piyasası Araçları'nın tesliminde, teminatların 
alınmasında, iadesinde ve diğer tüm Piyasa 
işlemlerinde, Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun, 
Piyasa'nın veya Yatırım Kuruluşu'nun, bilgi işlem ve 
iletişim sistemlerinde arızaların oluşması sebebiyle 
ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Yatırım 
Kuruluşu’nun sorumlu olmadığını Müşteri kabul eder. 

Yatırım Kuruluşu;  

•  Alım Emirleri ve Satım Emirlerinin kısmen veya 
tamamen yerine getirilememesinden; 

• Alım-satıma konu Sermaye Piyasası Araçları’nın 
işlem gördüğü yurt dışında mevcut ve ileride 
açılabilecek Borsaların veya diğer Piyasaların işleyiş 
düzeninden, işlem saatlerinin yetersizliğinden ya da 
gerek yurt içi gerek yurt dışındaki resmi mercilerin 
ve özellikle Kurul'un ya da diğer bir Düzenleyici 
Kurum'un alacağı kararlar, getirecekleri özel 
düzenlemeler veya Türkiye'deki veya ilgili ülkedeki 
diğer Mevzuat nedeniyle Emirler'in yerine 
getirilememesinden veya yerine getirilen bir Emir'e 
ait sözleşmenin maddi hata veya başka nedenlerle 
iptalinden; . 

• Takas Merkezi, TCMB ve/veya yatırım 
kuruluşlarının Sermaye Piyasası Araçları’nı teslim 
etmemesi veya bedellerini ödememesinden;  

• Üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma, 
ihmali veya her türlü hafif veya ağır kusurundan veya 
kastından; mücbir sebepler ve/veya doğal afetler 
sonucu meydana gelebilecek zararlardan; 

• Müşteri’nin Alım Emri sonucunda Takas 
Merkezi'nden fiziken teslim aldığı Sermaye Piyasası 
Araçları'nın sahte, usulsüz, eksik, yıpranmış, tahrif 
edilmiş, noksan kuponlu, çalıntı veya ödeme yasaklı 
olmalarından, değiştirilmeleri söz konusu olduğu 
halde eski Sermaye Piyasası Araçlarının tesliminden; 

• Piyasa ve/veya Takas Merkezi'ndeki saklama ve 
çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan 
ve  

• Yatırım Kuruluşu’nun kendi kontrolü ve iradesi 
dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak 
zararlardan, ağır kusur ve kast halleri saklı olmak 
kaydıyla sorumlu değildir. 

Müşteri, Yatırım Kuruluşu’nun bu nedenlerle hiçbir 
hukuki, mali ve cezai mesuliyetinin olmayacağını 
beyan, kabul ve taahhüt eder. 

SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ 

Madde 40- İşbu Sözleşme imzalandığı tarihten 
itibaren yürürlüğe girmek üzere süresizdir. Taraflar 
karşılıklı olarak ya da tek taraflı olarak bu Sözleşme’yi 
15 (on beş) gün önceden yazı ile ihbar etmek kaydıyla 
diledikleri anda sona erdirebilirler. İşbu Sözleşme 
sona erdiğinde, sona erme tarihinden önce taraflar 
arasında yapılmış işlemler, Sözleşme’de yer alan 
şartlara uygun olarak yükümlülüklerin karşılıklı olarak 
yerine getirilmesi suretiyle sonuçlandırılır. Yatırım 
Kuruluşu’nun işbu Sözleşme’de düzenlenen rehin, 
takas ve mahsup hakkı saklıdır. 

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri'nin talimatı 
doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve Sermaye 
Piyasası Araçları bir başka kuruluşa transfer edilir. 
Müşteri'ye ait Sermaye Piyasası Araçları misli olarak 
teslim edilir. Tarafların birbirlerine işbu Sözleşme'den 
doğan borcunun mevcut olması durumunda söz 
konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme 
hükümleri geçerli olur. 

SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ 

Madde 41- Yatırım Kuruluşu, bu Sözleşme’deki tüm 
hükümleri Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği 
tarihte ve dilediği şekilde değiştirme hakkına sahiptir. 
Yatırım Kuruluşu bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli 
taahhütlü mektupla veya teyidi alınmak kaydıyla faksla 
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veya Elektronik İşlem Platformu'nda veya benzeri 
şekillerde bildirecektir. Değişiklikler, Müşteri’nin 
kabul beyanı veya itiraz süresinin bitmesini izleyen 
gün uygulanmaya başlayacaktır. Müşteri kendisine 
bildirim yapılan tarihi izleyen 7 (yedi) gün içinde bu 
değişikliklere herhangi bir itirazı bulunmadığı taktirde 
değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. İtiraz halinde ise 
Sözleşme, itirazı izleyen 7 (yedi) günün sonunda 
feshedilmiş sayılacaktır.  

Müşteri, ilgili Mevzuat'ın sair her türlü hükümlerini 
bildiğini, söz konusu Mevzuat'ta ileride yapılacak her 
türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu Sözleşme’ye 
uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder. 

Sözleşme’nin Elektronik Ortam Platformu'nda, 
Yatırım Kuruluşu tarafından değiştirilmesine Müşteri 
onay vermektedir. Değişikliğin gerçekleşebilmesi için 
Müşteri'nin, ilgiliMevzuatıt'ta öngörüldüğü şekilde bu 
değişikliği onaylaması gerekmektedir. 

MÜŞTERİ'NİN TAAHHÜDÜ 

Madde 42- Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde 
açılmış ve açılacak hesaplarda sadece kendi adına 
işlem yapacağını, birden fazla kişi adına veya temsilci 
sıfatıyla işlem yapmayacağını, her ne ad altında olursa 
olsun Komisyon tahsil etmeyeceğini, irtibat bürosu, 
acente, şube veya Yatırım Kuruluşu için öngörülmüş 
bulunan mekan, teknik donanım, personel ve benzeri 
organizasyonlarının bulunmadığını, alındı ve ödendi 
belgesi, müşteri emri formu ve benzeri belgeleri 
düzenlemediğini, zikredilen işlemlerden herhangi 
birinin Müşteri tarafından yapıldığının tespiti halinde 
tüm cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait 
olacağını ve zikredilen sebeplere binaen Yatırım 
Kuruluşu’nun herhangi bir şekilde zarar görmesi 
halinde bu zararı karşılayacağını beyan ve taahhüt 
eder. 

MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI 
OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN 
KAYITLAR 

Madde 43- Müşteri, Sözleşme kapsamındaki işlemler 
sebebiyle Yatırım Kuruluşu, hesabında herhangi bir 
dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya 
sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde bunun Yatırım 
Kuruluşu tarafından, kendisine herhangi bir ihbar 
yapılmadan re'sen geri çıkışı yapılarak Sermaye 
Piyasası Aracı/Türev Araç veya nakdin tahsil 
edilebileceğini, bunlar üzerinde tasarrufta bulunduğu 
takdirde iade edeceğini, iade işlemine kadar geçen 

sürede Piyasa koşullarında karşı tarafın oluşan 
zararını Sermaye Piyasası Aracı/Türev Araç olarak 
tazmin edeceğini ve alacak kaydı tarihinden iade 
tarihine kadar Yatırım Kuruluşu Müşterilerine 
uygulanan faiz ve diğer yasal kesintileri ile birlikte 
Yatırım Kuruluşu’na ödeyeceğini kabul ve taahhüt 
eder.  

TEMSİL 

Madde 44- Müşteri hesabına Müşteri dışında sadece 
Müşteri tarafından noter marifeti ile düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler tarafından 
işlem yapılabilir. Vekaletname ile yetkilendirilen 
vekilin kimlik bilgileri de Müşteri tanıma kuralı 
çerçevesinde, ilgili Mevzuat'a uygun olarak tespit 
edilir. Aksi açıkça belirtilmedikçe vekilin bu sözleşme 
ile Müşteri'nin yetkili olduğu her konuda yetkili 
olduğu kabul edilir. Bu kimselerin yetkisinde yapılan 
değişiklikler Müşteri tarafından Yatırım Kuruluşu’na 
yazılı olarak ve geçerli yasal belgelerle birlikte 
bildirilinceye kadar, söz konusu imzalar Müşteri’yi 
bağlayıcı ve Yatırım Kuruluşu yönünden geçerli 
olacaktır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde veya 
herhangi bir yayın organında yapılabilecek ilan hiçbir 
şekilde Yatırım Kuruluşu’nu bağlamayacak ve temsil 
yetkilerinde değişiklik olduğunu Yatırım Kuruluşu’na 
karşı ileri süremeyecektir. Genel vekaletnamelerde 
özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça 
atanan vekillerin Yatırım Kuruluşu’nun Müşteri ile 
ilgili tüm işlemlerde ve ilişkilerde Müşteri’yi Yatırım 
Kuruluşu’na karşı temsil etmek yetkisine haiz 
oldukları kabul edilecektir. Gerek imza 
değişikliklerinin geç bildirilmesi, gerekse herhangi bir 
kötü niyetli ve/veya iyi niyetli olmakla birlikte Müşteri 
ve/veya Yatırım Kuruluşu’nun zararına bir hareket, 
işlem ve benzeri olayların vukuunda bütün zarar 
Müşteri’ye ait olup, Müşteri bunu takdiri münhasıran 
Yatırım Kuruluşu’na ait olmak üzere, derhal tazminle 
mükelleftir. 

Müşteri Yatırım Kuruluşu’na yazılı bir azilname 
iletmediği takdirde, vekilin Yatırım Kuruluşu ile 
yapacağı işlemlerin kendisini bağlayacağını kabul eder. 
Yatırım Kuruluşu, vekilin görevini kötüye 
kullanmasından veya Müşteri’nin Emirlerine aykırı 
davranmasından kesinlikle sorumlu değildir. 

Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin ve yetkili 
temsilcilerinin kimliğini kendisine verilmiş bulunan 
imza örnekleri ile sözü geçenlerin Yatırım Kuruluşu 
nezdinde doldurdukları belgeler üzerine atacakları 
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imzaları karşılaştırmak suretiyle Müşteri'yi tanıma 
kuralı uyarınca denetler ve inceler.  

Yatırım Kuruluşu gereken özeni göstererek, imza 
karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk 
bakışta anlaşılamayacak olan imza benzerliklerinin 
sonuçlarından sorumlu olmayacaktır. Yatırım 
Kuruluşu, kendisine ibraz edilen belgelerin, 
vekaletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin 
sahteliğinden sorumlu tutulmayacaktır.  

Yatırım Kuruluşu’nun yöneticileri ile merkez dışı 
örgütleri de dâhil olmak üzere tüm çalışanları, 
müşterilerden Sermaye Piyasası Araçları ile ilgili Alım 
Emirleri ve Satım Emirleri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve Sermaye Piyasası 
Araçları'nı yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma 
gibi geniş yetkiler içeren bir vekaletname ve/veya 
herhangi bir vekaletname alarak müşteri adına işlem 
yapamazlar. 

İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN GÜNLER 

Madde 45- Müşteri, Yatırım Kuruluşu’nun kendi 
isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul 
eder ve Yatırım Kuruluşu'nun Cumartesi ve Pazar 
günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder. 

Müşteri, Yatırım Kuruluşu’nun ulusal bayram, hafta 
tatili ve genel tatil günlerinde ve Kurul’un kabul 
edeceği diğer günlerde kapalı olacağını ve Yatırım 
Kuruluşu'yla olan ilişkilerde bu günlerin İş Günü 
sayılmayacağını kabul eder. Müşteri, Yatırım 
Kuruluşu’nun günlük çalışma saatlerini dilediği şekilde 
tespite yetkili olduğunu kabul eder. 

Müşteri zorunlu nedenlerle ve grev ve/veya lokavt 
uygulamaları ve/veya buna benzer durumlardan ötürü 
Yatırım Kuruluşu'nun kapalı olmasını ve bu yüzden 
herhangi bir talepte bulunmamayı kabul eder. 
Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun kapalı olduğu bu gibi 
günlerin Yatırım Kuruluşu tarafından İş Günü 
sayılmamasını şimdiden kabul eder. Müşteri bu gibi 
durumlarla Yatırım Kuruluşu'nun gerekli göreceği 
tedbirleri almasını şimdiden kabul eder. 

Bu madde kapsamında İş Günü sayılmayan günlerin 
dışında kalan ve Türkiye'deki bankaların faaliyet 
gösterdiği günler işbu Sözleşme kapsamında İş Günü 
olarak kabul edilir.  

ZARAR VE RİSK 

Madde 46- Müşteri işbu sözleşmeyi imzalamakla, 
Piyasa işlemlerinin, bu Piyasaların yapıları gereği risk 

taşıdığını ve bunların alım satımından büyük zararlara 
uğrayabileceğini, açılan pozisyonların kapatılamama 
riski olduğunu, bu nedenlerle Yatırım Kuruluşu 
nezdindeki alım ve satım işlemlerinden kaynaklanan 
tüm risk ve zararların ve bu zararlardan doğacak tüm 
sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Piyasa 
işlemlerinden kaynaklanabilecek zararları karşılamaya 
ve sonuçlarını tazmin etmeye hazır olduğunu peşinen 
beyan ve kabul eder. 

Ayrıca Müşteri, işlemlerinin sonucu oluşabilecek 
borçlarından, Piyasa şartlarından dolayı işlemlerinin 
gerçekleşmemesinden ya da haberleşme araçlarındaki 
arızalardan ya da başka sebeplerle müşteri 
Emirlerinin uygulanmasındaki gecikmelerden veya 
yanlış/eksik işlem gerçekleşmesi, işlemlerin 
tamamlanamaması, iptal edilmesi gibi durumlardan 
Yatırım Kuruluşu'nun sorumlu tutulamayacağını kabul 
eder. 

BİLGİ PAYLAŞIMINA RIZA 

Madde 47 - Müşteri unvan, adres, iletişim ve mesleki 
bilgileri dahil olmak üzere bilgilerinin işbu 
Sözleşme'nin ifası amacıyla Yatırım Kuruluşu 
tarafından Yabancı Yatırım Kuruluşu'na aktarılması 
gerekeceğini bilir ve bu hususta Yatırım Kuruluşu'na 
aktarım için onay verir. Ayrıca Müşteri bu bilgilerin 
yine bu Sözleşme kapsamında gerekliliklerin yerine 
getirilmesi amacıyla Yabancı Yatırım Kuruluşu 
tarafından elde edilmesine, saklanmasına ve 
kullanılmasına onay vermektedir. Bu hususta ilgili 
paylaşım hiçbir şekilde Müşteri'nin ticari sırlarının 
yasal düzenlemelere aykırı şekilde ifşa edildiği 
şeklinde yorumlanamaz.  

TALİMATLAR 

Madde 48-Müşteri, talimat verilmesini gerektiren 
bir opsiyonu veya başka bir Türev Araç'ı kullanma 
niyetini Yatırım Kuruluşu tarafından öngörülen 
zamanda Yatırım Kuruluşu’na bildirmez ise, Yatırım 
Kuruluşu opsiyon veya ilgili türev aracın Müşteri 
tarafından kullanılmayacağını kabul edebilir. 
Müşteri’nin bir opsiyonu veya başka bir Türev Araç'ı 
kullanmak istemesi durumunda, Yatırım Kuruluşu 
tarafından belirlenen süreler içinde bu talep Yatırım 
Kuruluşu’na bildirilmek zorundadır.  

Son işlem gününde asli değeri olan “in the money” 
Borsa opsiyonları (alım ve satım), Müşteri’nin 
opsiyonunu satın almış veya satmış olmasına 
bakılmadan, otomatik olarak kullanılacaktır. Müşteri, 
Yatırım Kuruluşu’na vade sonunda asli değeri olan “in 
the money” opsiyonlar ile herhangi bir zamanda 
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Yatırım Kuruluşu’na asli değeri olmayan “out of the 
money” opsiyonları kullanma talimatı veremez. 

Yatırım Kuruluşu’nun Borsa opsiyonlarındaki Kısa 
Pozisyonlarına ilişkin karşı taraflarca yapılan bir 
kullanma işleminde, Yatırım Kuruluşu kendi 
müşterilerinin Borsa opsiyonları arasında tesadüfi bir 
tayin yöntemi uygular. Bu şekilde sattığı opsiyonu 
kullanılan Müşteri’ler belirlenir. Bir kısa Borsa 
opsiyonu tayin edilirse, Müşteri ilgili teslim süresi 
içinde, tasfiyeyi gerçekleştirmek için, bir alım 
opsiyonu durumunda ilgili nakit veya varlık tutarını 
veya bir satım opsiyonu durumunda ilgili nakit tutarını 
teslim etmek zorundadır.  

SÖZLEŞMENİN İFA YERİ 

Madde 49- İşbu Sözleşme ile ilgili tüm borç ve 
hükümlerin ifa yeri Yatırım Kuruluşu’nun merkezidir. 

SÖZLEŞMEYE UYGULANACAK HUKUK 

Madde 50- İşbu Sözleşme ile ilgili olarak taraflar 
arasında yapılacak tüm işlemlerde ve uygulamada 
doğabilecek uyuşmazlıklarda öncelikle bu Sözleşme 
ile bu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan Yatırım 
Kuruluşu ile Yabancı Yatırım Kuruluşu arasında 
akdedilmiş veya akdedilecek sözleşmeler, bu 
sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde ise, 
Sermaye Piyasası Kanunu veya ilgili yurtdışı Borsa 
veya Piyasa için bunun yerine geçecek kanunların 
emredici olmayan hükümleri ve diğer ilgili kanunların 
emredici olmayan hükümleri ile, bu konuları 
düzenleyen ve yurtiçi veya yurtdışındaki resmi 
mercilerce çıkarılmış veya çıkarılacak tüzük, 
yönetmelik, genelge, tebliğ vesair yasal düzenlemeler 
ve yurtiçi veya yurtdışı Piyasalar'da genel kabul 
görmüş uygulamaların esas olacağını taraflar kabul ve 
taahhüt ederler.  

Müşteri, Yatırım Kuruluşu ile Yabancı Yatırım 
Kuruluşu arasında akdedilen / akdedilecek 
sözleşme/lerine ve eklerine ilgili sözleşmede seçilen 
hukukun uygulanacağını bildiğini; anılan 
sözleşme/lerin, sözleşmenin eklerinin ve yabancı 
mevzuat hükümlerinin uygulanmasına bir itirazı 
olmadığını ve bunların neticeleri ile kendisinin de bağlı 
olduğunu; Yatırım Kuruluşu’nun Müşteri’ye, anılan 
sözleşme/lerin hükümlerini aynen yansıtacağını ve bu 
sözleşme/lerin hükümleri gereğince yapılacak 
uygulamalara karşı hiçbir itiraz hakkının 
bulunmadığını peşinen kabul ve beyan eder. 

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi 
olup, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca 
yorumlanacaktır.  

TEBLİGAT ADRESLERİ 

Madde 51- - Müşteri'nin, bu Sözleşme'de yer alan 
yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah 
adresi olarak kabul edilecektir. Yatırım Kuruluşu’nun 
Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak 
kaydıyla faks ile yapılan bildirimler de, Tebligat 
Kanunu’na göre tebliğ edilmiş addolunur. 

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri 
tarafından yazılı olarak Yatırım Kuruluşu’nun bu 
sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde 
mevcut adrese yapılacak tebligatlar geçerli 
sayılacaktır 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Madde 52- Sözleşme'nin uygulanmasından ve/veya 
yorumundan kaynaklanan uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri 
ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir. 

Herhangi bir yargı merciince, yukarıda yazılı şartların 
herhangi bir maddesinin geçersiz sayılması halinde, 
diğer maddeler geçerliliğini koruyacaktır. 

Yatırım Kuruluşu, Müşteri’den alacağı hakkında yurt 
içinde veya yurt dışında dava açmak veya İcra İflas 
Kanunu hükümlerine göre takibe geçmek zorunda 
kalırsa, mahkeme, icra dairesi harç ve diğer 
masrafları, faiz ve her türlü masrafın ödenmesinden 
başka, tarifenin azami haddine göre avukatlık ücretini, 
Yatırım Kuruluşu’nun kendi avukatına daha fazla 
ücret ödemesi halinde aradaki farkı ve bunların her 
türlü vergisini Müşteri ödeyecektir. 

UYGULANACAK HÜKÜMLER 

Madde 53- Bu Sözleşme’nin ilgili Mevzuat'a aykırı 
hükümleri uygulanmaz. İşbu Sözleşme’de hüküm 
bulunmayan hallerde ise işbu sözleşmenin 50’inci 
maddesi çerçevesinde genel hükümler 
uygulanacaktır. 

DİĞER 

Madde 54- Taraflar, 54 (elli dört) maddeden oluşan 
bu Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, her sayfayı 
ayrı ayrı imzaya gerek olmadığını, tüm sözleşme 
hükümlerinin kendileri hakkında geçerli olacağını 
kabul ve beyan ederler. Bu Sözleşme 2 (iki) nüsha 
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olarak düzenlenmiş olup, imzalı bir nüshası Müşteri’ye 
verilmiştir.. 

Bu Sözleşme ….. / ….. / ……….. tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer. 

Yurt dışı İşlemler Risk Bildirim Formu (Ek-1) 

İşlemlerin Yapılacağı Borsalar, İşlem 
Yapılacak Sermaye Piyasası Araçları ve İşlem 
Aracılığı Yapılacak ve Saklamaya Yetkili 
Yabancı Yatırım Kuruluşları Hakkında Bilgi 
(Ek-2) 

Yurt Dışı Piyasalarda Yatırım Araçları Alım-
Satım İşlemleri Aracılık Sözleşmesi Komisyon 
ve Masraf Tarifesi (Ek-3) 

SÖZLEŞME TARİHİ: 

 

MÜŞTERİ ONAYI: 

Aşağıdaki ifadeyi el yazısıyla yazınız: 

"İşbu Sözleşmeyi ekleriyle birlikte okudum(k), 
inceledim(k), anladım(k) ve bir suretini teslim 
aldım(k)." 

 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.................... 

 

Müşteri  

Adı Soyadı/Unvanı: ……………………………… 

Adresi                 :                        

İmza Kaşe            : 

 

 

YATIRIM KURULUŞU  

Unvanı                :  ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.  

Adresi             :  Ahi Evran Cad. Polaris Plaza 
No.21 Kat 1 Maslak, Sarıyer 34485 - İstanbul                   

İmza Kaşe                : 


