
   

YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU 

Önemli Açıklama: 

Yurt dışı borsalar, teşkilatlanmış diğer piyasalar ya da tezgahüstü piyasalar nezdinde 
yapacağınız yatırım araçları alım-satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi 
zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı borsalar, teşkilatlanmış diğer 
piyasalar ya da tezgahüstü piyasalarda işlem yapmaya karar vermeden önce 
ihtiyaçlarınıza uygun finansal varlıkları tespit etmeniz, işlem yapmayı hedeflediğiniz 
borsa ve piyasaları araştırmanız, ilgili borsa ve piyasalardaki yatırım aracı işlemlerine 
ilişkin bilgileri gözden geçirmeniz, profesyonel danışmanlarınız ile görüşmeniz, ilgili 
borsa ve piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve 
kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. 

Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının 
Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in ("Yatırım Kuruluşları Tebliği") 25. 
maddesi kapsamında bu "Yurt Dışı İşlemler Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki 
hususları anlamanız ve bu hususlar kapsamında işlemlerinizi yapmanız gerekmektedir. 
Aşağıda yer alan ve yurt dışı borsa ve piyasalarda gerçekleştirilecek olan işlemlere ilişkin 
risklerin açıklandığı bilgiler yatırımcıları olası riskler ve işlemlere ilişkin bilgilendirme 
amaçlı olup bu yurt dışı borsa ve piyasalarda yapılacak olan işlemlere ilişkin tüm bilgileri 
kapsamamaktadır. Bu nedenle, yurt dışı borsa ve piyasalardaki işlemlere ve risklere karşı 
iş bu Yurt Dışı İşlemler Risk Bildirim Formuna ek olarak birtakım risklerin var olabileceği 
göz önünde bulundurulmalıdır. 

Uyarı: 

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşunun yapmak istediğiniz 
sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetki belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası 
işlemleri konusunda yetkili olan yatırım kuruluşlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web 
sitelerinden öğrenebilirsiniz. 

YURT DIŞI İŞLEMLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİMİ 

İşlem yapacağınız Yatırım Kuruluşu ile yatırım araçlarının alım satım aracılığına ilişkin olarak 
imzalanacak ilgili işlemler bazındaki Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi ve diğer 
sözleşmelerde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Yatırım kuruluşu ("Yatırım Kuruluşu") nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden yurt dışı 
borsalar, teşkilatlanmış diğer piyasalar ya da tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilecek tüm işlemler 
için SPK, borsa ve takas merkezi ("Takas Merkezi") tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve 
benzeri tüm idari düzenleme hükümleriyle, işlem yapılacak piyasada geçerli mevzuat uygulanacaktır. 
Yurt dışı borsalarda, teşkilatlanmış diğer piyasalarda ya da tezgahüstü piyasalardaki yatırım araçları 
alım satım işlemlerinde, işlemlerin icra ve ifası ile bu işlemlerin sonuçlarına ilişkin yurt dışındaki 
ilgili ülke, kurum ve kuruluşun kuralları ve düzenlemelerin geçerli olduğu, anılan işlemlerin ve/veya 
saklamanın yurt dışındaki ilgili ülke, kurum ve kuruluşun kuralları ve düzenlemelerine tabi olarak 
gerçekleşeceği, yurt dışı borsa ve piyasalardaki farklı düzenlemeler doğrultusunda Türkiye 
Cumhuriyeti'nde yatırım araçlarına uygulanan kurallara ve düzenlemelere nazaran daha ağır 
yükümlülükler getirilebileceği ve farklı hak ve yükümlülüklere tabi olunacağı bilinmelidir. Yine, yurt 
dışı piyasalar nezdinde yapacağınız işlemlerde uyulması gereken kurallar, uygulamalar ve 
düzenlemelere aykırı hareket etmeniz halinde yurt dışındaki ilgili yetkili otorite, işlem görülen piyasa 
ve kurum/kuruluşlar tarafından size ve Yatırım Kuruluşunuza yaptırım uygulanabilecektir. İlgili 
yaptırım nedeniyle ilgili yetkili otoritelere, işlem görülen piyasa, kurum/kuruluşlara ve Yatırım 
Kuruluşunuza karşı ilgili yurt dışı işlemleriniz nedeniyle sorumluluğunuz doğabilecektir. 

2. Sermaye piyasası işlemleri, çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri 
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sonucunda Yatırım Kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız, 
yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. Sermaye piyasası 
işlemleri yurt içi piyasalarda olduğu gibi yurt dışı piyasalarda da birtakım riskler barındırmaktadır. 
Söz konusu riskler bakımından ilgili yurt dışı piyasalar, yurt içi piyasaların barındırdığı risklerden 
farklı riskler barındırabilmektedir. Bu kapsamda yatırım yapılacak olan yurt dışı piyasa kapsamında 
yürürlükteki ilgili mevzuat, yapılması planlanan işleme ilişkin kurallar ve söz konusu işlem 
kapsamında tarafların tabi oldukları yükümlülükler ve kurallar gibi birtakım hususlar değişiklik 
gösterebilecektir. Bu yüzden yurt dışı piyasalarda yapacağınız işlemlerden önce işlem yapmayı 
düşündüğünüz ülke, piyasa, sermaye piyasası aracı ve bu işlemi gerçekleştirecek olan yatırım 
kuruluşları ile ilgili olarak risk bildirim formu ve bu form içinde yer verilmiş olan bilgi ve açıklamalara 
ek olarak bağımsız bir araştırma yapmanızı ve yine risk bildirim formu ve bu form dâhilinde 
gerçekleştirmeyi planladığınız işlem ile ilgili olabilecek olası riskleri saptamanızı öneririz. 

3. Yurt dışı borsalar, teşkilatlanmış diğer piyasalar ya da tezgahüstü piyasalarda pozisyon almak üzere 
Yatırım Kuruluşu nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım 
işleminde bulunacağınız her vadeli işlem ("Vadeli İşlem") sözleşmesi için en az borsanın, ilgili yabancı 
yatırım kuruluşunun ("Yabancı Yatırım Kuruluşu") veya Yatırım Kuruluşunuzun belirlediği tutarda 
bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir. Yine yurt dışında yapmış olduğunuz işlemler 
bazında kayba uğramış olmanız halinde yurt dışında işlem yaptığınız kurum ve kuruluşlar tarafından 
yatırdığınız başlangıç teminatınıza ek olarak bir teminat tamamlama çağrısı yapılabilecektir. 

4. Yatırım Kuruluşu tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarının istenen süre içinde ve şekilde 
yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen 
borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir. 

5. Yurtdışı işlemlere ilişkin risk takibi, müşterinin sorumluluğunda olup gerçekleştirilen işlem veya 
işlemler özelinde ilgili borsa ve piyasa kurallarına göre yapılmalıdır. Risk takibine ilişkin herhangi bir 
uzman bilgisine başvurulması gerektiği takdirde söz konusu sorumluluk müşterinin kendisine aittir. 
Yatırım Kuruluşu'nun müşteriye ilişkin riskin takibinde yürürlükteki mevzuat dışında ek bir 
sorumluluğu olmadığı müşteriye bildirilmiştir. 

6. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna 
ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür. 

7. Bir opsiyon satarsanız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz 
prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz 
istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek 
sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler. 

8. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, Yatırım 
Kuruluşunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda 
fikir alışverişinde bulunmalısınız. 

9. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir 
ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon 
verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren "şarta bağlı emirler" ile "strateji emirleri" 
de dâhil olmak üzere Yatırım Kuruluşu vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme 
ihtimali dikkate alınmalıdır. 

10. Vadeli İşlem sözleşmesinde "spread" (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az 
risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu Vadeli İşlemler piyasasında 
doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir. 

11. Kredili işlem ve açığa satış gibi işlemlerde, kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın 
piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza 
yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde 



   

bulundurulmalıdır. 

12. İlgili borsa Yabancı Yatırım Kuruluşu ya da Yatırım Kuruluşunuz tarafından, hesap ve yatırımcı 
bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz 
emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir. 

13. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde, hesabınız ilgili piyasa 
tarafından "riskli" hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda ilgili borsaya pasif emir girişi 
yapılamayabilir. 

14. Yatırım Kuruluşunun yurt dışı borsalarda, teşkilatlanmış diğer piyasalarda ya da tezgahüstü 
piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik 
ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

15. Yurt dışı piyasalardaki yatırım araçlarının alım satımına ilişkin olarak Yatırım Kuruluşunun yetkili 
personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu 
analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate 
alınmalıdır. 

16. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğu, 
kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı 
sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım 
işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın 
teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir. 

17. İşlemlerinize başlamadan önce, Yatırım Kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve 
diğer muamele ücretleri (yurt içi ve yurt dışı vergi, üyelik, hesap, takas, saklama vb.) konusunda 
teyit almalısınız. Söz konusu işlemleriniz ilgili piyasalar, takas ve saklama kuruluşları, yatırım 
kuruluşları nezdinde farklı komisyon, ücret ve masraflara tabi olabileceği gibi yine bu işlemler 
nezdinde yurt içinde ve/veya yurt dışında farklı oranlarda vergilendirmeye veya yasal 
yükümlülüklere tabi tutulabilirsiniz. Yine işlemleriniz kapsamında uygulanacak olan ücret ve 
komisyonlara ilişkin esaslara Yurt Dışı Piyasalarda Yatırım Araçları Alım-Satım İşlemleri Aracılık 
Sözleşmesi kapsamında yer verilmiştir. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, (sözleşme 
fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır 
örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil 
edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak 
tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız.  

18. Yatırım Kuruluşunuzla çerçeve sözleşmeye ilaveten Yurt Dışı Piyasalarda Yatırım Araçları Alım-
Satım İşlemleri Aracılık Sözleşmesi imzalamanızı ve Yatırım Kuruluşunuzun Yabancı Yatırım 
Kuruluşu nezdinde hesap açmasını takiben yurt dışı yatırım araçları alım-satım işlemlerini, Yatırım 
Kuruluşu tarafından size erişim hakkı tanınacak elektronik ortamda, tablet, bilgisayar ya da akıllı 
telefonlara kurulabilen platformlar / uygulamalar üzerinden doğrudan kendiniz veya müşteri 
temsilcileriniz aracılığıyla yürütebilirsiniz. 

19. Tezgahüstü işlemler, işlemin tarafları arasında gerçekleşmektedir ve borsa ve diğer organize 
piyasalarda olduğu gibi tezgahüstü işlemlere konu edilen ürünler standart özellikler taşımazlar. Bu 
ürünlerin vadeleri, büyüklükleri ve getirileri farklı olabilir. Tezgahüstü işlemlerde merkezi karşı taraf 
uygulaması bulunmadığından işlemin karşı tarafının, işlemden doğan yükümlülüğünü yerine getirip 
getiremeyeceğine ilişkin kapasitesinin değerlendirilmesi tavsiye edilmektedir. Tezgahüstü piyasa 
kapsamında işlemlerin netleştirilmesi ve takasına ilişkin anlaşmaların yapılması mümkün olmakla 
birlikte, bu tür anlaşmaların varlığı taraflara işlemlerin sonuçlandırılması aşamasında herhangi bir 
garanti ya da koruma sağlamamaktadır. Piyasa yapıcılarla yapılan karşılıklı işlemlerin üçüncü 
taraflarla yapılmış gibi kabul edilmesi gerekmektedir. Taraflar, hukuki ilişkilerinin tam ve açıklıkla 
belirlenmesine yönelik olarak, işlem kapsamına giren her türlü detay ve açıklamaya aralarındaki 



   

sözleşme metninde yer vermelidir. Bu türden işlemler gerçekleştirmeden önce hukuki konularda 
danışmanlık hizmeti alınması uygun olacaktır. Tezgahüstü işlemlerinin kişisel ihtiyaçlara göre 
yapılandırılmış olması ve sözleşmelerin, işlemlerin sonuçlandırılması ya da diğer bir tarafa 
devredilmesine ilişkin içerdiği kısıtlamalar nedeniyle, herhangi bir tezgahüstü işleminin, işlem 
başlangıç fiyatı üzerinde ya da herhangi bir fiyat üzerinden zarar durdurmalı emir ihtiva etse bile 
tasfiye edilmesi mümkün olamayabilir. Piyasa riskine ilişkin değerlendirme yapılması tamamen bu 
riske maruz kalan tarafların sorumluluğu altındadır. Anlaşma hükümleri çerçevesinde, tezgahüstü 
türev araç işleminin vadesi içerisinde, taraflardan hiçbirinin (aracılık eden kurumlar dâhil ), işlemin 
diğer tarafına ya da taraflarına piyasa ve fiyat hareketleri hakkında bilgi verme zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Tezgahüstü piyasa işlemleri kapsamında, aracı kurum çalışanlarının hatalı 
işlemlerini de kapsayacak şekilde, tazminat garantisi veren zorunlu sigorta anlaşmaları 
bulunmamaktadır. Elektronik işlem platformlarında gerçekleştirilecek tezgahüstü işlemler 
kapsamında bilgi işlem altyapısında yaşanması muhtemel problemlerden kaynaklanan farklı risklere 
maruz kalınması mümkündür.  

20. Yine Yatırım Kuruluşunuz aracı kurum sıfatı ile ilgili yurt dışı piyasalarda aracılık faaliyetini ilgili 
ülkenin yasal mevzuatına tabi ve yurt dışı borsalara ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine üye olmak 
suretiyle gerçekleştirebileceği gibi, işlem yapılmak istenen ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet 
izni almış olan yurt dışında yerleşik olan yatırım kuruluşları aracılığıyla da yerine getirebilir. Yatırım 
Kuruluşunuz tarafından yurt dışında yerleşik olan yatırım kuruluşları vasıtasıyla işlemlerin yerine 
getirilmesi durumunda yurt dışındaki ilgili kuruluşlardan kaynaklanan karşı taraf riski, likidite riski 
ile teknik ve operasyonel riskler söz konusu olabilecek ve her bir ilgili yurt dışı kuruluşunun bu 
kapsamdaki uygulamaları ve kuralları farklılık oluşturabilecektir. Yurt dışı piyasalarda işlemlere 
başlamadan önce, bu Yurt Dışı İşlemler Risk Bildirim Formu'nun ekinde yer alan yurt dışında hizmet 
alınacak ilgili yatırım kuruluşlarını ve bu kuruluşlara ait olan bilgileri incelemeniz gerekmektedir. 
İlgili yabancı yatırım kuruluşları özelinde Yatırım Kuruluşunuzun hangi yatırım kuruluşu ile 
çalışacağını öğrenmeli ve yurt dışı işlemleriniz kapsamında yurt dışındaki kuruluşların eylemleri 
nedeniyle zarara uğrama riskiniz bulunduğunun farkında olmalı ve yurt dışı işlemlerinize ilişkin 
kararlarınızı da bu kapsamda almalısınız. Yatırım Kuruluşu, kendisi lehine faaliyet gösterecek olan 
yabancı Yatırım Kuruluşunu belirleme ve lüzum görülen hallerde değiştirme hakkına sahiptir. Ancak 
müşteri, Yabancı Yatırım Kuruluşunun değişmesi halinde yeni Yabancı Yatırım Kuruluşuyla çalışıp 
çalışmamakta serbesttir.  

21. Yurt dışı işlemleriniz kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların size karşı olan yükümlülüklerini yerine 
getirmemeleri ve/veya borçlarını ifa etmemeleri halinde yurt dışı işlemleriniz nedeniyle birtakım 
zararlara uğrayabilirsiniz. Bu tür durumlarla karşılaşıldığından yatırımcıların haklarının korunması 
adına ilgili ülke düzenlemeleri ve kuralları uyarınca belirli yatırımcı tazmin sistemleri sevk edilmiş 
olabileceği gibi yurt dışında gerçekleştirilen işlemlerde, yurt dışındaki ilgili ülke, kurum ve 
kuruluşun kuralları ve düzenlemeleri yatırımcıların haklarını korumak üzere genel bir düzenlemeye 
de sahip olmayabilir. Bununla birlikte, bazı ülkelerin ve/veya borsaların işlemleri için esas olmak 
üzere yatırımcıların haklarını koruyan çeşitli düzenlemelere yer vermesi de mümkündür. Ancak 
yatırımcıları koruma fonu tamamen işlem yapılan ülkenin veya ilgili borsasının varsa kendi 
düzenlemeleri ile sınırlıdır. Bu kapsamda yurt dışında işlem yapılmadan önce işlem yapmayı 
hedeflediğiniz ilgili ülke, yatırım hizmeti alınacak olan kurum ve kuruluş ve ilgili yatırım araçları 
nezdinde herhangi bir yatırımcı tazmin sistemi olup olmadığını ve yine ilgili yatırımcı tazmin 
sisteminin içeriği ile ilgili Yatırım Kuruluşunuzdan detaylı bilgi talep edilmesini ve buna ek olarak 
yatırımcı olarak bu hususta bilgi edinilmesini önermekteyiz. Yatırım Kuruluşunuz yurt dışı 
işlemleriniz kapsamında hizmet alacağınız kurum ve kuruluşların mevcut mali yapılarının size karşı 
olan yükümlülükleri ve borçlarını yerine getirip getiremeyeceği hususunda kesin bir garanti 
veremeyecektir. 

22. Yatırım Kuruluşunun döviz hesaplarına veya yurt dışı hesaplarına / hesaplarından yapılacak 
transferlerde meydana gelen gecikmelerden, kusuru bulunmadığı takdirde Yatırım Kuruluşu 



   

sorumlu olmayacaktır. 

23. Yurt dışındaki ilgili ülke, kurum ve kuruluşun kuralları ve düzenlemeleri çerçevesinde yurt dışında 
bulunan piyasa düzenleyici kurum veya yabancı borsa tarafından işlemler herhangi bir zamanda 
askıya alınabilir / kısıtlanabilir veya geçici süreyle kapatılabilir ve anılan nedenlerle emirleriniz 
gerçekleştirilemeyebilir. Ayrıca, Yatırım Kuruluşu'nun veya Yatırım Kuruluşu aracılığıyla 
müşterinin veya her ikisinin de, kısmen veya bütünüyle, yurt dışı piyasa mutat işleyişinde, 
haberleşme / iletişim sistemlerinde bir aksaklık/ arıza olması nedeniyle yabancı borsa kuralları 
çerçevesinde işlem yapması engellenebilir.  

24. Yurt dışı türev piyasa işlemlerinin limitli emir vermek suretiyle yapılacağı durumlarda, bu emirlerin 
yetkili kurumun makul kontrolü dışındaki teknik nedenler ya da olağandışı piyasa koşulları 
nedeniyle yatırımcılar tarafından belirlenen fiyat seviyesinden uygulanamayabileceği, bu nedenle 
piyasa fiyatının limitli emir ile belirlenen fiyat seviyesine ulaşmış olmasının türev piyasa alım satım 
işleminin gerçekleştirilmesini garanti etmediği bilinmelidir.  

25. Yurt dışı türev piyasa işlemelerinin gerçekleştirildiği elektronik işlem platformlarına iletilen 
emirlerin piyasalarda oluşabilecek fiyat hareketleri nedeniyle talep edilen fiyatlardan 
gerçekleşemeyebileceği bilinmelidir. Piyasada oluşabilecek fiyat hareketleri sonucunda otomatik 
pozisyon kapatmalarınız, sürdürme teminatı alt limitinden farklı bir noktada gerçekleşebilir.  

26. Bir parite veya emtia için işlem platformunda grafikte görülen fiyat ile piyasa gözlemi ekranından 
işlem yapılan fiyatlar arasında farklılıklar olabilir. 

27. Yurt Dışı Piyasalarda Yatırım Araçları Alım-Satım İşlemleri Aracılık Sözleşmesi'nde belirtilen yurt 
dışı borsalardaki, diğer organize piyasalardaki ya da tezgahüstü piyasalardaki yatırım araçlarının 
alım satım işlemlerinde emir iletimi aracılığı ve işlem aracılığı yapılacaktır. Emir iletimi -aracılığı 
faaliyeti, lehine faaliyet gösterilen işlem ve/veya portföy aracılığına yetkili kuruluşun sunabileceği 
yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinin yatırımcılara tanıtılması, sözleşme akdedilmesine aracı olunması 
ile sözleşme yapmak isteyen tarafların komisyon karşılığında bir araya getirilmesi faaliyetlerini de 
içermektedir. Yapılan işlemlerin yurt dışı piyasalardaki hem birincil hem de ikincil piyasayı 
kapsaması mümkündür. Bununla birlikte, tezgahüstü piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarının ikincil piyasası bulunmamaktadır ve birincil piyasa halka arz işlemlerine aracılık 
edilmemektedir. Birincil piyasa halka arz işlemlerine ilişkin detaylı bilgileri Yatırım Kuruluşunuzdan 
öğrenebilirsiniz. Aracılık edilen borsalara ilişkin güncel bilgilere https://www.utrade.com.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda işlem yapılması planlanan yurt dışı borsa ve piyasalara ilişkin 
zaman zaman değişiklikler olabileceği için işlem yapmadan önce söz konusu güncel bilgileri 
https://www.utrade.com.tr adresinden takip etmeniz önerilmektedir.  

28. Yurt dışında gerçekleştireceğiniz işlemlere ilişkin doğacak olan takas yükümlülüğü kapsamında 
Yatırım Kuruluşunuz tarafından yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlara para nakit transfer işlemi 
yapılması gerekebilir. Bu kapsamda yapılacak olan işlemlere ilişkin ilgili yurt dışına nakit transfer 
işleminin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin detaylı bilgiye https://www.utrade.com.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz. Nakit transfer işlemlerine ilişkin açıklanan bilgilerde zaman zaman değişiklikler 
olabileceği için işlem yapmadan önce söz konusu güncel bilgileri https://www.utrade.com.tr 
adresinden takip etmeniz önerilmektedir. 

29. Yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen alım ve satım işlem tutarından, çerçeve 
sözleşmede belirtilen oranda komisyon alınmaktadır. Söz konusu komisyon bedellerine, çerçeve 
sözleşmede aksi belirtilmedikçe yurt içi ve yurt dışı vergiler dâhil edilmemiştir. 

30. Yatırım araçları alım satım kazançlarına dair vergi bildirimlerini yapmak müşterinin 
sorumluluğundadır. 

31. Yurt dışı işlemlerinizi gerçekleştireceğiniz yurt dışında bulunan yatırım kuruluşu, ilgili borsa ve 
piyasa, takas ve saklama kuruluşlarının hizmet verdiği iş günleri ve mesai saatlerinin yurt içindeki 



   

Yatırım Kuruluşunuz, borsa ve piyasalar, kurum ve kuruluşlardan farklı olabileceğini göz önünde 
bulundurmanız gerekmektedir. Bu durumda yurt içinde çalıştığınız Yatırım Kuruluşunuzun, 
yukarıda bahsi geçen iş günü ve mesai saati farklılığı nedeniyle bazı hallerde bazı bildirimleri 
yaparken gecikme yaşaması söz konusu olabilecektir. Bu yüzden herhangi bir gecikme ve/veya 
bildirimde bulunulmama durumunu engellemek adına yatırımcı olarak sizlerin ilgili işlemleri, bu 
işlemlere ilişkin gelişme ve değişikliklerin (teminat tamamlama, pozisyon kapatma vb.) takip 
edilmesi gerektiğinin bilincinde olmanız gerekecektir. Yatırım Kuruluşunuzun, kendi belirlediği iş 
günleri ve mesai saatleri içinde hareket edebileceğinin de farkında olmanız gerekecektir. 

32. Yurt dışı borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleşen yatırım araçları alım satım 
işlemlerinin takası, yurt dışında takas ve saklama kurumları vasıtasıyla gerçekleştirilir. Takas günü, 
ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Söz konusu işlemler kapsamında saklamaya ve takasa 
tabi olan yatırım araçlarınız ilgili borsa, piyasa, kurum ve kuruluşlardan kaynaklanan birtakım 
operasyonel, likidite ve temerrüt riskine tabi olabilecektir. İlgili takas süresinden önce yükümlülük 
yerine getirilemez, takas süresinden sonra yerine getirilen yükümlülükler için temerrüt hükümleri 
uygulanır. Bu nedenle ilgili yurt dışı işlemleriniz nedeniyle zarara uğrama ihtimaliniz bulunmaktadır. 

33. Takas kurumunun taraf olduğu işlemler bakımından pozisyonlar için ayrılan teminatlar ilgili takas 
kurumu güvencesindedir. 

34. Yatırım kuruluşunun müşteriye karşı taraf olarak pozisyon aldığı ve sunulan hizmet ya da ürünün 
niteliği gereği müşterinin zarar etmesinin yatırım kuruluşunun kar elde etmesiyle sonuçlanacağı 
durumlarda çıkar çatışması doğabileceği hususunun farkında olmanız gerekmektedir. 

35. Yine yurt dışı borsa ve piyasalarda yapılan işlemlere konu edinen yatırım araçları; teminat olarak 
ya da idare etmek üzere her ne sıfatla emanet edilmiş olursa olsun ya da doğrudan saklama hizmeti 
verilen yatırım araçları, yurt dışında bulunan yetkili saklama kuruluşlarının uhdesinde 
saklanmaktadır. Yurt dışı işlemleriniz kapsamında size sunulacak olan saklama hizmeti uluslararası 
saklama hizmeti veren kuruluşlar ve/veya yurt dışı işlemin gerçekleştiği ülkede bulunan yetkili 
saklama hizmeti veren kuruluşlar tarafından sizlere sunulabilir. Bu husustaki detaylı bilgiyi Yatırım 
Kuruluşunuzdan alabilirsiniz. Yine yurt dışında yapacağız işlemleri gerçekleştirdiğiniz yurt dışında 
bulunan kurum ve kuruluşlar, saklama yapılacak olan yatırım araçlarını doğrudan yatırımcı adına 
saklayabileceği gibi Yatırım Kuruluşunuz adına da saklayabilir. Bu kapsamda her koşulda size 
sunulan saklama hizmeti, yurt dışında bulunan bir kurum ya da kuruluş tarafından sunulmakta ve 
yurt dışında bulunan söz konusu kurum ve kuruluştan kaynaklanan başkaca riskler doğabileceğini 
ve bu risklerle karşılaşabileceğinizin farkında olmanız gerekmektedir. 

36. Yatırım Kuruluşunuzun söz konusu yurt dışı işlemlerinize ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat 
uyarınca yapacağı bilgilendirme ve Yatırım Kuruluşunuz nezdinde tutulacak kayıtlara ilişkin 
sorumluluk Yurt Dışı Piyasalarda Yatırım Araçları Alım-Satım İşlemleri Aracılık Sözleşmesi’nde  aksi 
belirtilmedikçe SPK'nın ilgili belge ve kayıt düzeni ve sair mevzuat düzenlemeleri ile sınırlıdır. Yurt 
dışı işlemlere ilişkin yurt dışında bulunan kuruluşlar tarafından yapılacak olan bildirimler ve 
tutulacak kayıtlar ilgili ülkenin yürürlükteki mevzuatına tabi olacaktır. Yurt dışı işlemleriniz 
kapsamında işlemlere ilişkin ilgili bildirimin yapılmaması veya söz konusu bildirimin yürürlükteki 
mevzuata aykırı yapılması durumunda Yurt Dışı Piyasalarda Yatırım Araçları Alım-Satım İşlemleri 
Aracılık Sözleşmesi’nde  aksi belirtilen haller dışında sorumluluk Yatırım Kuruluşunuz tarafından 
lehine faaliyet gösterilen yurt dışındaki kuruluşa aittir. Yurt dışı işlemler kapsamında işlenecek ve 
aktarılacak olan müşteri verilerinin gizliliğine ilişkin çerçeve sözleşmede aksi öngörülmedikçe ilgili 
ülkenin yürürlükteki mevzuatı kapsamında işlem yapılacaktır.  

  



   

İşbu "Yurt dışı İşlemler Risk Bildirim Formu", yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler 
hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, yurt dışı borsalar ve teşkilatlanmış diğer 
piyasalarda işlem gören yatırım araçlarının alım-satımından ve uygulamadan 
kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şeklide araştırma yapmalısınız. 

 

MÜŞTERİ: 

ADI SOYADI/UNVANI : 

TARİH     : 

İMZA     : 

Aşağıdaki ifadeyi el yazınızla yazınız: 

İşbu risk bildirim formunda yer alan hususları yurt dışı piyasalar kapsamında işlemlere 
başlamadan önce okudum(k), söz konusu işlemler hakkındaki risklere ilişkin genel 
olarak mevcut riskleri anladım(k), özgür iradem(iz) ile imzaladım(k) ve formun bir 
suretini teslim aldım(k). 

 

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

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

 

  



   

İŞLEMLERİN YAPILACAĞI BORSALAR, İŞLEM YAPILACAK SERMAYE 
PİYASASI ARAÇLARI VE İŞLEM VE EMİR İLETİMİ ARACILIĞI YAPILACAK 

VE SAKLAMAYA YETKİLİ YABANCI YATIRIM KURULUŞLARI HAKKINDA 
BİLGİ 

I. İşlemlerin Yapılacağı Borsalar / Piyasalar, İşlem Yapılabilecek Ürünler 
Hakkında Bilgi 

1) Interactive Brokers LLC'nin online platformu aracılığıyla veya ÜNLÜ Menkul 
Değerler A.Ş. üzerinden işlem yapılabilecek piyasalar ve ürünler 

Ülke Piyasa Detayları Ürünler İşlem Saatleri 

 
ABD 

ArcaEdge (ARCAEDGE) Paylar (OTCBB) 
Varantlar 

Monday - Friday: 730-1601 

Bats BYX (BYX) Paylar 
Varantlar 

8:00 - 17:00 ET 

Bats EDGX Opsiyonlar Exchange Opsiyonlar 9:30 - 16:00 ET 

Bats Global Markets (BATS) Opsiyonlar 
Paylar 
Varantlar 

Monday - Friday: 930-1600 

BondDesk Tahviller (Özel Sektör, Hazine) 8:00 - 17:00 ET 

BONDLARGE Tahviller 8:00 - 17:00 ET 

Boston Opsiyonlar Exchange 
(BOX) 

Opsiyonlar (Pay) 9:30 - 16:00 ET 

CBOE C2 (CBOE2) Opsiyonlar (Pay) Monday - Friday: 830-1500 

CBOE Vadeli İşlemler Exchange 
(CFE) 

Vadeli İşlemler (Pay Endeksi, 
Volatilite Endeksi) 
Endeksler 

Monday - Sunday: 1530-2359 

CBOT (ECBOT) Vadeli İşlemler (Tarım, Pay 
Endeksi, Sabit Getirili) 
Vadeli İşlemler, 

Opsiyonlar (Tarım, Pay 
Endeksi, Sabit Getirili) 
Endeksler 

Monday - Sunday: 1700-2359 

Chicago Board Opsiyonlar 
Exchange (CBOE) 

Endeksler 
Opsiyonlar 

Monday - Friday: 830-1515 

Ek-2 



   

Ülke Piyasa Detayları Ürünler İşlem Saatleri 

Chicago Stock Exchange (CHX) Borsa Yatırım Fonları 
Paylar 
Varantlar 

Monday - Friday: 830-1500 

CME (GLOBEX) Vadeli İşlemler (Tarım, Döviz, 
Enerji, Pay Endeksi, Sabit 
Getirili) 
Vadeli İşlemler Opsiyonlar 
(Döviz, Pay Endeksi) 
Endeksler 

Sunday - Friday: 1700 - 1600 

Direct Edge (DRCTEDGE) Paylar Monday - Friday: 930 - 1600 

Direct Edge (EDGEA) Paylar 
Varantlar 

Monday - Friday: 930 - 1600 

ELX Vadeli İşlemler Monday - Friday: 930 - 1600 

GEMINI Opsiyonlar 9:30 - 16:00 ET 

IB VWAP Dealing Network 
(VWAP) 

Paylar (VWAPs) Monday - Friday: 930-1600 

IBCFD Fark Kontratları (Endeks, Pay) Pay: 9:30 - 16:00 ET 
Endeks: 3:00 - 16:00 ET 

ICE Vadeli İşlemler U.S. (NYBOT) Vadeli İşlemler (Tarım, Pay 
Endeksi) 
Vadeli İşlemler Opsiyonlar 
(Tarım, Pay Endeksi) 

Monday - Sunday: 2000-2359 

ICE Vadeli İşlemler US (ICEUS) Vadeli İşlemler Monday - Sunday: 2000-2359 

IEX Paylar 9:30 - 16:00 (ET) 

ISE Mercury Opsiyonlar Monday - Friday: 930-1600 

ISE Opsiyonlar Exchange (ISE) Endeksler 
Opsiyonlar (Döviz,Pay, Pay 
Endeksi) 
Varantlar 

9:30 - 16:00 ET 

Knight BondPoint Tahviller (Corporates) 8:00 - 17:00 ET 



   

Ülke Piyasa Detayları Ürünler İşlem Saatleri 

Knight BondPoint for Munis Tahviller (Munis) 8:00 - 17:00 ET 

Knight BondPoint for US 
Government Securities 

Tahviller (Özel Sektör, Hazine) 8:00 - 17:00 ET 

Knight Securities Paylar (OTCBB) 
Varantlar 

Monday - Friday: 930-1600 

MIAX Opsiyonlar Exchange Opsiyonlar 9:30 - 16:00 ET 

MIAX PEARL Opsiyonlar 9:30 - 16:00 ET 

MuniCenter Tahviller (Munis) 8:00 - 17:00 ET 

NASDAQ (NASDAQ) Endeksler 
Paylar 

Monday - Friday: 930-1600 

NASDAQ OMX (NASDAQOM) Opsiyonlar (Pay) 9:30 - 16:00 ET 

NASDAQ OMX BX (BEX) Borsa Yatırım Fonları 
Paylar 

9:30-16:00 ET 

NASDAQ OMX BX Opsiyonlar 
Exchange 

Opsiyonlar 9:30 - 16:00 ET 

NASDAQ OMX PSX (PSX) Paylar 
Varantlar 

9:30-16:00 ET 

NASDAQ/Island Paylar 
Varantlar 

Monday - Friday: 400-2000 

National Stock Exchange (NSX) Endeksler 9:30 - 16:00 ET 

New York Mercantile Exchange 
(NYMEX) 

Vadeli İşlemler (Energy, 
Metaller, Soft Commodities) 
Vadeli İşlemler Opsiyonlar 
(Enerji, Metaller) 
Endeksler 

Monday - Sunday: 1800-2359 

New York Stock Exchange (NYSE) Endeksler 
Paylar 
Varantlar 

Monday - Friday: 930-1600 



   

Ülke Piyasa Detayları Ürünler İşlem Saatleri 

NFX Endeksler Monday - Friday: 800-1700 

NYSE Arca (ARCA) Borsa Yatırım Fonları 
Paylar 
Varantlar 

Monday - Friday: 400-2000 

NYSE Arca (PSE) Endeksler 
Opsiyonlar (Pay, Pay Endeksi) 

Monday - Friday: 630-1300 

NYSE Arca Tahviller (NYSE 
TAHVILLER) 

Tahviller (Corporates) Monday - Friday: 800 - 1700 

NYSE Liffe US (NYSELIFFE) Vadeli İşlemler (Pay Endeksi, 
Metaller) 
Vadeli İşlemler Opsiyonlar 
(Metaller) 
Endeksler 

Monday - Sunday: 2000-2359 

NYSE MKT (NYSE AMEX) Borsa Yatırım Fonları 
Endeksler 
Opsiyonlar (Pay, Pay Endeksi) 
Paylar 
Varantlar 

Monday - Friday: 930-1600 

OneChicago (ONE) Vadeli İşlemler (Narrow Based 
Endeksler, Tek Pay) 
Endeksler 

Monday - Friday: 830-1500 

OTC Markets Pink (PINK) Paylar (OTC Bulletin Board) 
Varantlar 

Monday - Friday: 930-1600 

Philadelphia Stock Exchange 
(PHLX) 

Endeksler 
Opsiyonlar (Pay, Pay Endeksi) 

Monday - Friday: 930-1600 

Tradeweb Tahviller (Corporates) Monday - Friday: 730 - 1700 

Tradeweb for Munis Tahviller (Munis) 8:00 - 17:00 ET 

Tradeweb for US Government 
Securities 

Bills 
Tahviller (Hazine) 

Monday - Friday: 730 - 1700 

Alpha ATS (ALPHA) Paylar Monday - Friday: 800 - 1700 



   

Ülke Piyasa Detayları Ürünler İşlem Saatleri 

 
Kanada 

Canadian Securities Exchange Borsa Yatırım Fonları 
Paylar 

Monday - Friday: 800-1700 

Chi-XÂ® Canada Borsa Yatırım Fonları 
Paylar 

Monday - Friday: 930 - 1600 

Montreal Exchange (CDE) Vadeli İşlemler (Pay Endeksi, 
Sabit Getirili) 
Endeksler 
Opsiyonlar (Pay, Pay Endeksi) 

Monday - Friday: 600-1600 

Omega ATS (OMEGA) Borsa Yatırım Fonları 
Paylar 

Monday - Friday: 800 - 1700 

Toronto Stock Exchange (TSE) Borsa Yatırım Fonları 
Endeksler (Paylar) 
Paylar 

Monday - Friday: 1615-1700 

TSX Venture (VENTURE) Paylar 
Varantlar 

Monday - Friday: 1615-1700 

 
Meksika 

Mexican Derivatives Exchange 
(MEXDER) 

Vadeli İşlemler (Currency, Pay 
Endeksi, Faiz, Tek Pay) 
Vadeli İşlemler Opsiyonlar 
(Pay Endeksi) 

Monday - Friday: 730-1400 

Mexican Stock Exchange (MEXI) Borsa Yatırım Fonları 
Paylar 

Monday - Friday: 830-1500 

 
Avusturya 

Vienna Stock Exchange (VSE) Endeksler 
Paylar 

Monday - Friday: 900-1740 

 
Belçika 

Bats Europe (BATEEN) Paylar Monday - Friday: 800 - 1630 

CHI-X Europe Ltd Clearnet 
(CHIXEN) 

Paylar Monday - Friday: 800 - 1630 

ENEXT.BE Paylar Monday - Friday: 900-1740 

Euronext Brussels (BELFOX) Vadeli İşlemler (Pay Endeksi) 
Endeksler 
Opsiyonlar (Pay Endeksi) 

Monday - Friday: 900-1735 



   

Ülke Piyasa Detayları Ürünler İşlem Saatleri 

IBCFD Fark Kontratları (Pay) 9:00 - 17:30 CET 

Turquoise (TRQXEN) Paylar Monday - Friday: 800 - 1630 

 
Çek 
Cumhuriyeti 

IBCFD Fark Kontratları (Pay) 9:00 - 16:20 CEST 

 
Danimarka 

IBCFD Fark Kontratları (Pay) 9:00 - 17:00 CET 

 
Avrupa 
Birliği 

Euronext Tahviller Tahviller (Corporate and Non-
US Sovereign) 

Monday - Friday: 1459-2359 

IBCFD Fark Kontratları (Endeks) 9:00 - 22:00 CET 

 
Finlandiya 

IBCFD Fark Kontratları (Pay) 10:00 - 18:30 EEST 

 
Fransa 

Bats Europe (BATEEN) Paylar Monday - Friday: 800 - 1630 

CHI-X Europe Ltd Clearnet 
(CHIXEN) 

Paylar Monday - Friday: 800 - 1630 

Euronext France (MATIF) Vadeli İşlemler (Agriculture) 
Endeksler 

Monday - Friday: 1045-1830 

Euronext France (MONEP) Vadeli İşlemler (Pay Endeksi) 
Endeksler 
Opsiyonlar (Pay, Pay Endeksi) 

Monday - Friday: 1831-2200 

Euronext France (SBF) Borsa Yatırım Fonları 
Paylar 
Yapılandırılmış Ürünler 
(Turbos and Certificates) 

Monday - Friday: 900-1740 

IBCFD Fark Kontratları (Endeks, Pay) Pay: 9:00 - 17:30 CET 
Endeks: 9:00 - 22:00 CET 



   

Ülke Piyasa Detayları Ürünler İşlem Saatleri 

Turquoise (TRQXEN) Paylar Monday - Friday: 800 - 1630 

 
Almanya 

Bats Europe (BATEDE) Paylar Monday - Friday: 800-1630 

CHI-X Europe Ltd Clearstream 
(CHIXDE) 

Borsa Yatırım Fonları 
Paylar 

Monday - Friday: 900-1745 

EUREX (DTB) Vadeli İşlemler (Pay Endeksi, 
Sabit Getirili, Tek Pay) 
Vadeli İşlemler Opsiyonlar 
(Sabit Getirili) 
Endeksler 
Opsiyonlar (Pay, Pay Endeksi) 

Monday - Friday: 900-1745 

Frankfurt Stock Exchange (FWB) Borsa Yatırım Fonları 
Paylar 
Yapılandırılmış Ürünler 
(Turbos and Certificates) 
Varantlar (Endeks, Stock) 

Monday - Friday: 800-2000 

IBCFD Fark Kontratları (Endeks, Pay) Pay: 9:00 - 17:30 CET 
Endeks: 9:00 - 22:00 CET 

Stuttgart Stock Exchange (SWB) Borsa Yatırım Fonları 
Paylar 
Yapılandırılmış Ürünler 
(Turbos and Certificates) 
Varantlar (Endeks, Pay) 

Monday - Friday: 800-2200 

Tradegate Exchange 
(TRADEGATE) 

Paylar Monday - Friday: 900-2000 

TradeLink (TLINK) Yapılandırılmış Ürünler 
(Turbos and Certificates) 
Varantlar (Endeks, Pay) 

Monday - Friday: 730 - 2300 
Saturday: 1000 - 1300 
Sunday: 1700 - 1900 

Turquoise DE (TRQXDE) Paylar Monday - Friday: 900-1730 

XETRA (IBIS) Borsa Yatırım Fonları 
Endeksler 
Paylar 

Monday - Friday: 900-1740 

Borsa Italiana (BVME) Endeksler 
Paylar 

Monday - Friday: 900-1742 



   

Ülke Piyasa Detayları Ürünler İşlem Saatleri 

 
İtalya 

Borsa Italiana (IDEM) Vadeli İşlemler (Pay Endeksi, 
Tek Pay) 
Opsiyonlar (Pay, Pay Endeksi) 
Tek Pay Vadeli İşlemler 

Monday - Friday: 900-1740 

 
Hollanda 

Bats Europe (BATEEN) Paylar Monday - Friday: 800-1630 

CHI-X Europe Ltd Clearnet 
(CHIXEN) 

Borsa Yatırım Fonları 
Paylar 

Monday - Friday: 900-1740 

Euronext NL Derivatives (FTA) Vadeli İşlemler (Currency, Pay 
Endeksi) 
Endeksler 
Opsiyonlar (Currency, Pay, Pay 
Endeksi) 

Monday - Friday: 900-1730 

Euronext NL Stocks (AEB) Borsa Yatırım Fonları 
Paylar 
Yapılandırılmış Ürünler 
(Turbos and Certificates) 

Monday - Friday: 900-1740 

IBCFD Fark Kontratları (Endeks, Pay) Pay: 9:00 - 17:30 CET 
Endeks: 9:00 - 22:00 CET 

TOM Vadeli İşlemler 
Opsiyonlar (Pay, Pay Endeksi) 

Monday - Friday: 901-1730 

Turquoise (TRQXEN) Paylar Monday - Friday: 900-1730 

 
Norveç 

EDXNO Vadeli İşlemler (Pay Endeksi, 
Tek Pay) 
Opsiyonlar (Endeks) 
Tek Pay Vadeli İşlemler 

Monday - Friday: 900-1620 

IBCFD Fark Kontratları 9:00 16:30 CET 

OMXNO Paylar Monday - Friday: 900-1620 

 
Portekiz 

BVL Paylar Monday - Friday: 800-1640 

IBCFD Fark Kontratları (Pay) Pay: 9:00 - 17:30 CET 

Bats Europe (BATEES) Paylar Monday - Friday: 800-1630 



   

Ülke Piyasa Detayları Ürünler İşlem Saatleri 

 
İspanya 

Bolsa de Madrid (BM) Borsa Yatırım Fonları 
Endeksler 
Paylar 

Monday - Friday: 900-1735 

CHI-X Europe Ltd Clearnet 
(CHIXES) 

Paylar Monday - Friday: 900-1735 

IBCFD Fark Kontratları (Endeks, Pay) Pay: 9:00 - 17:30 CET 
Endeks: 9:00 - 20:00 CET 

Spanish Vadeli İşlemler & 
Opsiyonlar Exchange (MEFF) 

Vadeli İşlemler (Pay Endeksi, 
Tek Pay) 
Endeksler 
Opsiyonlar (Pay, Pay Endeksi) 

Monday - Friday: 900-1735 

 
İsveç 

IBCFD Fark Kontratları (Pay) 9:00 - 17:30 CET 

Nasdaq OMX - Stockholm (OMS) Vadeli İşlemler (Pay Endeksi) 
Endeksler 
Opsiyonlar (Pay) 

Monday - Friday: 900-1725 

Swedish Stock Exchange (SFB) Borsa Yatırım Fonları 
Endeksler 
Paylar 

Monday - Friday: 900-1730 

 
İsviçre 

BATS Europe (BATECH) Paylar Monday - Friday: 800-1630 

CHI-X Europe Ltd Swiss 
(CHIXCH) 

Paylar Monday - Friday: 900-1730 

EUREX (SOFFEX) Vadeli İşlemler (Pay Endeksi, 
Tek Pay) 
Endeksler 
Opsiyonlar (Pay, Pay Endeksi) 

Monday - Friday: 853-1720 

IBCFD Fark Kontratları (Endeks, Pay) Pay: 9:00 - 17:30 CET 
Endeks: 9:00 - 22:00 CET 

SIX Swiss Exchange (EBS) Borsa Yatırım Fonları 
Endeksler 
Paylar 

Monday - Friday: 900-1732 

Turquoise CH (TRQXCH) Paylar Monday - Friday: 900-1730 



   

Ülke Piyasa Detayları Ürünler İşlem Saatleri 

VIRT-X (VIRTX) Endeksler 
Paylar 

Monday - Friday: 900-1732 

 
İngiltere 

Bats Europe (BATEUK) Paylar Monday - Friday: 800-1630 

CHI-X Europe Ltd Crest 
(CHIXUK) 

Borsa Yatırım Fonları 
Paylar 

Monday - Friday: 800-1630 

IBCFD Fark Kontratları (Endeks, Pay) Monday - Friday: 800-2100 

Intercontinental Exchange 
(ICE/IPE) 

Vadeli İşlemler (Energy) Monday - Sunday: 100-2300 

Intercontinental Exchange (ICEEU) Vadeli İşlemler (Pay Endeksi, 
Sabit Getirili, Tek Pay) 
Vadeli İşlemler Opsiyonlar 
(Sabit Getirili) 
Endeksler 
Opsiyonlar (Pay, Pay Endeksi) 

Monday - Friday: 800-1800 

Intercontinental Exchange 
(ICEEUSOFT) 

Vadeli İşlemler (Commodities) 
Endeksler 

Monday - Friday: 845-1730 

London Stock Exchange (LSE) Borsa Yatırım Fonları 
Endeksler 
Paylar 

Monday - Friday: 800-1650 

LSE International Order Book 
(LSEIOB1) 

Paylar Monday - Friday: 900-1640 

 
Avusturalya 

ASX24 (SNFE) Vadeli İşlemler (Pay Endeksi, 
Faiz) 
Vadeli İşlemler Opsiyonlar 
(Pay Endeksi) 
Endeksler 

Monday - Friday: 1710-2359 

Australian Stock Exchange (ASX) Borsa Yatırım Fonları 
Endeksler 
Opsiyonlar (Pay, Pay Endeksi) 
Paylar 
Varantlar 

Monday - Friday: 1730-2000 

Chi-X Australia Paylar Monday - Friday: 1010-1600 



   

Ülke Piyasa Detayları Ürünler İşlem Saatleri 

IBCFD Fark Kontratları (Endeks, Pay) 10:10 - 16:00 Sydney Time 

 
Hong Kong 

Hong Kong Vadeli İşlemler 
Exchange (HKFE) 

Borsa Yatırım Fonları 
Vadeli İşlemler (Pay Endeksi, 
Tek Pay) 
Endeksler 
Opsiyonlar (Pay Endeksi) 
Varantlar 

Monday - Friday: 1300-1615 

Hong Kong Stock Exchange 
(SEHK) 

Tahviller (Non-US Sovereign) 
Borsa Yatırım Fonları 
Opsiyonlar (Pay Opsiyonlar) 
Paylar 
Yapılandırılmış Ürünler 
(CBBC) 
Varantlar 

9:30 - 12:00 HKT 
13:00 - 16:00 HKT 

IBCFD Fark Kontratları (Endeks, Pay) 9:30 - 12:00 HKT  
13:00 - 16:00 HKT 

Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect (SEHKNTL) 

Paylar Morning: 09:30 - 11:30 HKT  
Afternoon: 13:00 - 15:00 HKT 

Shenzhen Stock Exchange Paylar Opening Call Auction 
09:15 09:25 
Continuous Auction (Morning) 
09:30 11:30 
Continuous Auction 
(Afternoon) 
13:00 14:57 
Closing Call Auction 
14:57 15:00 

 
Hindistan 

National Stock Exchange of India 
(NSE)* 

Borsa Yatırım Fonları 
Vadeli İşlemler (Currency, Pay 
Endeksi, Tek Pay) 
Endeksler 
Opsiyonlar (Pay, Pay Endeksi) 
Tek Pay Vadeli İşlemler 
Paylar 

Monday - Friday: 915-1530 

 
Japonya 

CHI-X Japan (CHIXJ) Paylar Monday - Friday: 800-1600 

IBCFD Fark Kontratları (Endeks, Pay) 9:00 - 15:00 JST 

JAPANNEXT Paylar Monday - Friday: 820-1600 



   

Ülke Piyasa Detayları Ürünler İşlem Saatleri 

Osaka Securities Exchange 
(OSE.JPN) 

Vadeli İşlemler (Pay Endeksi, 
Sabit Getirili) 
Vadeli İşlemler Opsiyonlar 
(Sabit Getirili) 
Endeksler 
Opsiyonlar (Pay, Pay Endeksi) 

Monday - Friday: 1630-2359 

Tokyo Stock Exchange (TSE.JPN) Endeksler 9:00 - 11:30 JST 
12:30 - 15:00 JST 

Tokyo Stock Exchange (TSEJ) Paylar Monday - Friday: 1230-2359 

 
Singapur 

IBCFD Fark Kontratları (Pay) 9:00 - 17:00 SGT 

Singapore Exchange (SGX) Vadeli İşlemler (Bond, 
Currency, Pay Endeksi, 
Metaller, Rubber) 
Vadeli İşlemler Opsiyonlar 
(Pay Endeksi) 
Endeksler 
Opsiyonlar (Pay Endeksi) 
Paylar 

Securities ( 9:00 17:00 ) 

 
Güney Kore 

Korea Stock Exchange (KSE) Vadeli İşlemler (Pay Endeksi, 
Tek Pay) 
Endeksler 
Opsiyonlar (Pay Endeksi) 

Monday - Friday: 900-1515 

 

IBFXCFD Fark Kontratları Sunday - Friday: 17:15 - 17:00 
ET 

IDEAL PRO Forex Sunday - Friday: 17:15 - 17:00 
ET 

IDEALPRO Metaller Metaller Sunday - Friday: 18:00 - 17:00 
ET 

 

  



   

2) Mitsui Bussan Commodities Ltd. üzerinden ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. 
aracılığıyla işlem yapılabilecek piyasalar ve ürünler 

Mitsui Bussan Commodities Ltd. (“Mitsui ”) ile metallerde, enerjiürünlerinde  vadeli işlemler ve 
opsiyon kontratları ile finansal vadeli işlemler ve opsiyon kontratlarının alım satımını 
gerçekleştirebilirsiniz.  

Mitsui, iştirakleri ve grup şirketleri aracılığıyla Londra Metal Borsası ve ilgili piyasalarda işlem 
yapabilirsiniz: 

Londra Metal Borsası’nda (“LME”) işlem gören metaller ve borsa kodları tabloda sunulmuştur. 

LME’de, diğer türev işlemler borsalarından farklı olarak aylık ve üç aylık kontratlar yerine her gün için 
ayrı bir kontrat açılmaktadır. Bu özelliği ile Futures’dan daha çok Vadeli İşlem (“Forward”) piyasasına 
benzemektedir. En aktif kontrat 3 aylık kontrattır ve işlem yapılan günden 3 ay sonrası valör ile işlem 
yapılmaktadır. 3 aylık aktif vade harici tarihler kırık vade olarak tabir edilir. Londra saati 01:00 ile 19:00 
saatleri arasında elektronik olarak işlem yapılabilmektedir. Yatırımcının isteği doğrultusunda her 
vadede işlem yapılabilmekle birlikte, organize borsada kabul edilen kontrat vadeleri ve kabul edilen 
günler aşağıdaki gibidir: 

0-3 ay arası: her gün 

3-6 ay arası: her Çarşamba 

6 ay sonrası: her ayın 3. Çarşamba günüdür. Bunların dışında kalan vadeler tezgahüstü olarak işlem 
görür. 

LME’yi diğer vadeli işlem piyasalarından ayıran bir diğer özelliği ise cash (spot) ve 3 aylık kontratlar 
için 2 ayrı resmi kapanış fiyatı belirlenmesidir. İstendiği takdirde yatırımcılar bu fiyatlar üzerinden 
pozisyon alabilir. Diğer borsalarda çok fazla karşımıza çıkmasa da kapanış fiyatından gerçekleştirilen 
emirler, LME’de sıklıkla kullanılmaktadır. Bu borsaya özgü bir diğer emir tipi ise “ortalama fiyatlı 
emirler”dir. Bunlar, belirli bir tarih aralığında açıklanan resmi cash kapanış fiyatlarının ortalamasıyla 
pozisyon almak veya kapamak için bırakılan emirlerdir. Her iki tip emirde, işlem yapılacak metalin vade 
eğrisi göz önüne alınarak fiyatlama yapılır. 

Yatırımcılarımız satın almak (long pozisyona geçmek) veya satmak (short pozisyona geçmek) 
istediklerikontratlar ile ilgili emirleri ÜNlü Menkul Değerler aracılığıyla Mitsui’ye dolayısıyla LME’e 
aktarırlar. Emirlerin zamanında ve doğru iletimiÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.’nin karşılıklı ve ortak 
sorumluluğunda olacaktır.  

ÜNLÜ Menkul Değerler, her bir yatırımcı bazında işlem limiti tahsis edecek ve bunun vadesini, tutarını 
yatırımcıya iletecektir. Söz konusu limitler aynı zamanda Ünlü Menkul Değerler A.Ş.’nin Mitsui 
nezdinde  belirlenmiş olan limitine paralellik gösterecektir.  



   

Başlangıç teminatı, yatırımcı tarafından ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.’e aktarılacak olup  ilgili teminat 
Mitsui nezdindeki “müşteri teminatları” hesabına transfer edilecek ve günlük değerlendirmeye tabii 
tutularak ilgili teminatı tamamlama veya çekme işlemleri gerçekleştirilecektir. LME nezdinde açılmış 
olan ve vadesinden önce kapanacak olan işlemlerde oluşabilecek olan kar/zarar tutarı, ilgili kontratın 
vadesinde müşteri hesaplarına yansıtılacaktır. Yatırımcılarımızın herhangi bir vadeye yapmış oldukları 
al/sat işlemleri socunu oluşacak olan kar/zarar tutarı ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından 
yatırımcımıza tahsis edilmiş olan limit dahilinde olacaktır.  

LME işlemleri için alınan pozisyonlar bu işlemler için hizmet alınacak olan Mitsui nezdinde Ünlü Menkul 
Değerler adına açılacak hesaplarda saklanacaktır. 

II. İşlem ve Emir İletimi Aracılığı Yapılacak ve Saklamaya Yetkili Yabancı Yatırım 
Kuruluşları Hakkında Bilgi: 

Yurt dışı Borsalarda veya organize piyasalarda işlem ve emir iletimi aracılığı faaliyetleri kapsamında 
aşağıdaki kurumlarla işbirliği yapılmaktadır: 

1) Interactive Brokers LLC ("IB"):  

IB dünyanın pek çok ülkesindeki borsalara elektronik ortamda erişim sağlamak suretiyle pay senedi, 
opsiyon, vadeli işlemler ve ETF ürünleri alım-satımına aracılık etmenin yanında takas ve saklama 
hizmeti de sunmaktadır. IB iş modeli olarak sadece aracılık yaparak müşterilere karşı herhangi bir 
pozisyon almamakta ve şirket varlıklarıyla spekülatif işlemler yapmamaktadır. 

IB, 1993 yılında Connecticut – ABD’de kurulmuş ve faaliyette olan bir aracı kurumdur. IB, ABD’deki 
federal ve eyalet regülatörleri, yurtdışı regülatörler, birçok borsa ve öz düzenleyici otoriteler 
tarafından yoğun düzenlemelere tabidir. Bunların başlıcaları ABD’deki Securities and Exchange 
Commission (“SEC”), Financial Industry Regulatory Authority (“FINRA”) ve National Futures 
Association (“NFA”)’dır. 

IB, kurumsal ve gerçek kişi müşterilerine, elektronik ortamda, küresel olarak regüle piyasalara 
doğrudan erişim imkanı vererek sermaye piyasası araçlarının alım satım işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi, takası ve ödemesine ilişkin hizmetler sunmaktadır. IB’nin iş alanı, öncelikle 
menkul kıymetler ve emtia alım satım aracılık hizmetleridir. Geleneksel aracı kurumlardan farklı 
olarak müşteri hesaplarını yöneten broker veya danışman istihdam etmemektedir. Müşteriler, alım 
satım işlemlerini, doğrudan kendi bilgisayarları veya taşınabilir elektronik cihazlarıyla internet 
üzerinden IB aracılığıyla birçok borsa ve piyasalarda gerçekleştirmektedir. Müşteriler IB’nin 
sistemleri aracılığıyla dünyadaki birçok piyasayı anlık olarak izlemekte ve bu piyasalardaki birçok 
döviz ve ürünlere düşük maliyetle ulaşarak alım satım işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. 
Böylece müşteriler, ABD, Kanada, Meksika, Avrupa, Avusturalya, Hong Kong, Hindistan, Japonya, 
Singapur ve Güney Kore dahil dünyadaki birçok menkul kıymet ve vadeli işlemler pazarına 
erişmektedirler. Böylece, müşteriler, 24 ülkedeki 100’den fazla borsada pay senetleri, opsiyonlar, 
vadeli işlemler, borçlanma araçları, yatırım fonları ve spot dövizin alım satımını yapabilmektedirler. 

IBG LLC, hem IB’nin hem de diğer birçok yabancı ülkedeki piyasa yapıcı ve aracı kurumların ana 
hissedarı konumundadır. IBG LLC’nin %16.6 oranındaki hissedarı olan Interactive Brokers Group 
Inc. ise NASDAQ’a kote halka açık bir şirkettir.  

IB faaliyette geçtiği tarihten bu yana, 200 ülkede 370.000 müşteriye ulaşmıştır. IB’nin müşteri tabanı 
sofistike, tecrübeli, bilgili yatırımcılardan ve kurumsal trader’lardan oluşmaktadır.  

Şirketin müşteri tabanı daha çok profesyonel ve kurumsal nitelikteki müşterilerden oluşmaktadır.  
2017 sonu itibariyle Net sermayesi 3.59 milyar dolar olan Interactive Brokers LLC Standard&Poor’s 
tarafından verilmiş BBB+/Stable/A-2 yatırım yapılabilir notuna sahiptir.   

Yurtdışı Borsalarda yapılan tüm alım-satım işlemlerinin takası, (alış işlemlerinde paranın ödenip 
sermaye piyasası aracın teslim alınması; satış işlemlerinde sermaye piyasası aracın teslim edilip 
paranın alınması) ve saklaması IB tarafından gerçekleştirilmektedir.  



   

Müşterilerin yurtdışı piyasalarda işlem gerçekleştirmek üzere, ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. 
nezdindeki yatırım hesaplarında bulundurdukları teminatlar,   ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. havuz 
döviz hesabında toplanarak IB’ye transfer edilir. Müşterinin çekmek istediği teminat yine aynı şekilde 
Yurtdışı Yatırım Kuruluşu’ndan ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. havuz hesabına çekilir ve ÜNLÜ 
Menkul Değerler A.Ş. hesabından yatırımcı hesabına virmanlanır.   

2) Mitsui Bussan Commodities Ltd. (“Mitsui”):  

Mitsui, 2002 yılından bu yana Londra-İngiltere’de faaliyettedir. Mitsui, küresel müşterilerine emtia 
risk yönetimi hizmetleri ve Londra Metal Borsası’na ilişkin ürünleri Category 2 üye olarak 
sunmaktadır.  Ayrıca Mitsui, grup şirketleri aracılığıyla geniş bir skaladaki metal ve enerji ürünlerini 
tezgahüstü olarak da sunmaktadır. Şirket, Brexit sonrası Avrupa’daki faaliyetlerini kesintisiz olarak 
devam ettirebilmek amacıyla Fransa’da da bir iştirak kurmuştur.  

Şirket’in ana hissedarı Japonya’da faaliyette olan Mitsui & Co. Ltd.’dir. Mitsui & Co. Ltd, dünyanın 
en kapsamlı yatırım hizmetleri şirketlerinden biridir. Tüm büyük derecelendirme kuruluşları 
tarafından yüksek kaliteli ve çok düşük kredi riski olarak derecelendirilir ve Standard & Poor's 
tarafından uzun vadeli “A” ve Moody's tarafından A2 notuna sahiptir. Ayrıca, fiziksel enerji ve metal 
pazarlarındaki sektörün tedarik zincirlerindeki yatırımları ile de küresel bir varlığa sahiptir. 

Mitsui İngiltere'deki Financial Conduct Authority (“Finansal Yönetim Kurumu” veya “FCA”),  
ABD’deki grup şirketi Mitsui Bussan Commodities (U.S.A.) Inc.  National Futures Association 
(“Ulusal Vadeli İşlemler Birliği” veya “NFA”),  Singapur’daki grup şirketi Mitsui Bussan Commodities 
(Singapore) Pte. Ltd. ve Fransa’daki grup şirketi Mitsui Bussan Commodities (France) S.A. ise 
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution and the Autorité des Marches Financiers’nin 
yetkilendirmelerine ve düzenlemelerine tabidir. Tüm bu grup şirketleri, Mitsui’nin ilgili ülkelerdeki 
işlemleri için yetkili kuruluş olarak hareket etmektedirler. 

Mitsui kendi içi yapılanmasında değerli metaller, enerji gibi farklı hedging ana başlıklarında faaliyet 
göstermektedir. Mitsui aracılığı ile yapılacak olan işlemler hem organize borsa olarak LME’de hem 
de tezgahüstü (Over The Counter) şeklinde yatırımcılara sunulmuş olacaktır.    

III. Borsa Veri Tarifesi 

Aşağıda fiyat bilgilerine yer verilmiş olan Borsa veri paketlerinden herhangi birini Account Management 
panelinden seçmeniz halinde aşağıdaki ücretler hesabınızdan aylık olarak tahsil edilecektir. Bu borsa 
veri tarifesi, ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. ile Müşteri arasında imzalanan YURT DIŞI PİYASALARDA 
YATIRIM ARAÇLARI ALIM-SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ’nin eki niteliğindedir. İlgili veri 
maliyetleri Yurtdışı Borsalar tarafından değiştirildiğinde yeni oranlar geçerli olacaktır. 
 
Borsa ile ilgili veri yayın tarifesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  
 
https://www.interactivebrokers.com/en/pricing/research-news-marketdata.php 

Müşteri Adı Soyadı/Unvanı : 

Tarih    : 

İmza    : 

 


