
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE VE 

YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARINA ARACILIK 
ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
  Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
  Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
  platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
  türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
  pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
  durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
  platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
  Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
  tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 

  geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
  toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
  düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,

Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış
  fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
  fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
  değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
  parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu
  işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
  vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
  kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
  yapmayı,

ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda 
kısaca “Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı  :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................

...........................................................................................
İş Telefonu :..........................................................................................
Ev Telefonu :..........................................................................................
Cep Telefonu :..........................................................................................
Faks :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
  Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
  Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
  platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
  türlü talebi,

1

Müşteri İmzası

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
  pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
  durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
  platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
  Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
  tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 

  geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
  toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
  düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,

Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış
  fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
  fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
  değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
  parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu
  işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
  vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
  kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
  yapmayı,

ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

Müşteri İmzası



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı  :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No  :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
   Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
   Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
   platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
   türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
   pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
   durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
   platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
   Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
   tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 
   geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
   toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
   düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,
 
Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış 
   fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
   fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
   değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
   parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
   belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
   girilmesi ile doğan pozisyonu,
 
Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
   belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
   girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu 
   işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
   vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
   kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
   yapmayı,
ifade eder.  

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum yaptığı işlemlerde söz konusu 
formu esas alacağını kabul eder. Müşteri bilgi vermekten kaçınması halinde 
sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri bilgi vermeyi istememesi 
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durumunda bilgi vermek istemediğine ilişkin yazılı bir beyan vermek zorundadır. 
Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri İmzası

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.  

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

Müşteri İmzası



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı  :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No  :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
   Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
   Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
   platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
   türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
   pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
   durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
   platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
   Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
   tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 
   geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
   toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
   düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,
 
Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış 
   fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
   fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
   değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
   parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
   belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
   girilmesi ile doğan pozisyonu,
 
Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
   belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
   girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu 
   işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
   vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
   kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
   yapmayı,
ifade eder.  

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum yaptığı işlemlerde söz konusu 
formu esas alacağını kabul eder. Müşteri bilgi vermekten kaçınması halinde 
sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri bilgi vermeyi istememesi 

3

durumunda bilgi vermek istemediğine ilişkin yazılı bir beyan vermek zorundadır. 
Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri İmzası

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.  

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

Müşteri İmzası



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
  Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
  Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
  platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
  türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
  pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
  durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
  platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
  Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
  tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 

  geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
  toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
  düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,

Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış
  fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
  fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
  değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
  parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu
  işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
  vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
  kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
  yapmayı,

ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

4

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri İmzası

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

Müşteri İmzası



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı  :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No  :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
   Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
   Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
   platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
   türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
   pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
   durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
   platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
   Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
   tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 
   geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
   toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
   düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,
 
Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış 
   fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
   fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
   değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
   parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
   belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
   girilmesi ile doğan pozisyonu,
 
Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
   belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
   girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu 
   işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
   vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
   kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
   yapmayı,
ifade eder.  

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
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8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.  

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

Müşteri İmzası



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı  :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No  :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
   Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
   Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
   platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
   türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
   pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
   durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
   platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
   Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
   tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 
   geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
   toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
   düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,
 
Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış 
   fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
   fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
   değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
   parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
   belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
   girilmesi ile doğan pozisyonu,
 
Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
   belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
   girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu 
   işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
   vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
   kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
   yapmayı,
ifade eder.  

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.
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8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.  

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

Müşteri İmzası



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
  Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
  Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
  platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
  türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
  pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
  durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
  platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
  Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
  tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 

  geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
  toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
  düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,

Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış
  fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
  fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
  değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
  parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu
  işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
  vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
  kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
  yapmayı,

ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
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altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

Müşteri İmzası



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı  :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No  :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
   Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
   Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
   platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
   türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
   pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
   durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
   platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
   Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
   tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 
   geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
   toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
   düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,
 
Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış 
   fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
   fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
   değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
   parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
   belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
   girilmesi ile doğan pozisyonu,
 
Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
   belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
   girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu 
   işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
   vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
   kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
   yapmayı,
ifade eder.  

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.  

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
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gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

Müşteri İmzası



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
  Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
  Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
  platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
  türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
  pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
  durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
  platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
  Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
  tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 

  geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
  toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
  düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,

Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış
  fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
  fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
  değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
  parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu
  işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
  vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
  kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
  yapmayı,

ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
taraflarınyazılı mutabakatı ileSermaye Piyasası Kurulu’nca belirtilen enyüksek kaldıraç 
oranını geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu oranın daha sonra 
değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 1:10 olması şeklindedir. Bu 
oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri (ilgili mevzuat dahilinde), Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede belirlenir:  
Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve kaldıraçlı 
varlık çifti/kaldıraçlı varlık bazında belirlenen ve 1:10’u geçmeyecek Kaldıraç Oranı 
üzerinden hesaplanan miktardır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 
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fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

Müşteri İmzası



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
  Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
  Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
  platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
  türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
  pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
  durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
  platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
  Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
  tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 

  geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
  toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
  düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,

Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış
  fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
  fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
  değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
  parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu
  işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
  vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
  kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
  yapmayı,

ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında
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tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

Müşteri İmzası

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez. 



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
  Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
  Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
  platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
  türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
  pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
  durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
  platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
  Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
  tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 

  geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
  toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
  düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,

Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış
  fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
  fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
  değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
  parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu
  işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
  vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
  kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
  yapmayı,

ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 
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miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

Müşteri İmzası

seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir. Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir.

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
  Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
  Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
  platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
  türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
  pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
  durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
  platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
  Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
  tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 

  geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
  toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
  düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,

Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış
  fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
  fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
  değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
  parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu
  işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
  vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
  kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
  yapmayı,

ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine
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getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

Müşteri İmzası
getirmemesi,



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
  Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
  Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
  platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
  türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
  pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
  durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
  platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
  Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
  tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 

  geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
  toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
  düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,

Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış
  fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
  fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
  değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
  parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu
  işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
  vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
  kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
  yapmayı,

ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen
karşılıksız kalması.

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 
Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
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Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
  Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
  Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
  platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
  türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
  pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
  durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
  platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
  Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
  tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 

  geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
  toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
  düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,

Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış
  fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
  fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
  değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
  parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu
  işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
  vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
  kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
  yapmayı,

ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 

politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.
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19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

Müşteri İmzası

19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
  Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
  Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
  platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
  türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
  pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
  durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
  platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
  Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
  tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 

  geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
  toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
  düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,

Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış
  fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
  fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
  değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
  parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu
  işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
  vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
  kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
  yapmayı,

ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.
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kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 
dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 

Müşteri İmzası

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

Müşteri İmzası



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
  Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
  Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
  platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
  türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
  pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
  durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
  platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
  Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
  tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 

  geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
  toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
  düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,

Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış
  fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
  fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
  değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
  parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu
  işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
  vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
  kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
  yapmayı,

ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.
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19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

Müşteri İmzası

Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 
bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

Müşteri İmzası



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
  Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
  Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
  platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
  türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
  pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
  durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
  platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
  Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
  tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 

  geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
  toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
  düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,

Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış
  fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
  fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
  değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
  parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu
  işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
  vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
  kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
  yapmayı,

ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.
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19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 
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uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 
kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 
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SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
  Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
  Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
  platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
  türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
  pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
  durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
  platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
  Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
  tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 

  geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
  toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
  düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,

Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış
  fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
  fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
  değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
  parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu
  işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
  vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
  kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
  yapmayı,

ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.
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19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam kullanılma 
hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu feragat 
nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması kaydıyla 
geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı süre 
ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine aykırı 
davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek koşulu ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda söz 
konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, masrafı 
Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı ve 
en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul edilmek 
suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri tarafından, metnin 
tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, eksiltme yapılamaz.

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

MÜŞTERİ

İsim-Soyad:

Tarih:

Kaşe / İmza
Müşteri İmzası

ARACI KURUM

HALK YATIRIM MENKUL 

DEĞERLER A.Ş.



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
  Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
  Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
  platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
  türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
  pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
  durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
  platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
  Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
  tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 

  geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
  toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
  düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,

Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış
  fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
  fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
  değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
  parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu
  işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
  vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
  kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
  yapmayı,

ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.
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19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” ve 
ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap sahibi 
olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile 
yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel kişi statüsünde 
olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, 
sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek gerçek kişilerin 
kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı Kurum’un talep 
edeceği diğer dokümanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. Aracı Kurum bu 
dokümanları, suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yüküm-
lüdür.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali 
durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan Müşteri Bilgi 
Formu’nu dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu 
takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek güncellemek zorundadır, aksi halde 
Aracı Kurum 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.

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda
kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da
yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri
sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri
vaatlerine itibar etmeyiniz.

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek
ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde
olacaktır.

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon
ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

Müşteri İmzası

Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun 
ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 31/01/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile çerçeve sözleşme akdedebilir. Müşteri, 
sözleşmenin bu şekilde kurulabilmesi için 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve Finansal Hizmetlere 
İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak sözleşmenin özgür 
iradesi ile kurulmasını kabul ettiğini, yatırım kuruluşunun onayını ihtiva eden sözleşmenin 
bir suretinin kendisine iletildiğini kabul ve beyan eder.
Aracı Kurum müşterileri ile akdettikleri çerçeve sözleşmeyi daha sonra elektronik ortamda 
değiştirebilir ve çerçeve sözleşmedeki değişiklikleri elektronik ortamda müşteri onayına 
sunabilir. Müşteri, çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik yapılması husu-
sunda yatırım kuruluşuna onay verdiğini kabul ve beyan eder. Müşteri onayının elektronik 
imza ile veya müşteriye kuruluş tarafından atanan şifre ile sağlanmış olması ve müşterinin 
ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayını elektronik ortamda vermiş olması 
esastır.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1.  İşbu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni, HALK YATIRIM’ın, 
ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 
madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve bu varlıkların 
dayanak olarak kabul edildiği ürünler dahil her türlü türev aracın yetkili borsalar, 
teşkilatlanmış piyasalar veya elektronik işlem platformları aracılığıyla alım satımı ile 
ilgili hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde MÜŞTERİ’ye sağlayacağı hizmetlerin 
kapsamını ve bunlarla ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektedir.

3.2. Taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri 
Genel Hüküm ve Şartları’nın ayrılmaz bir parçası olan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”, MÜŞTERİ’nin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık  
Çerçeve Sözleşmesi” kapsamındaki  hizmetleri  ARACI KURUM’dan talep etmesi 
halinde geçerlik kazanacak  olup, burada  düzenlenmemiş  olan hususlarda, Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın ilgili 
hükümleri geçerli olacaktır.

3.3.  MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz 
konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

3.4. Tarafların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve 
Şartları’nda belirtilen adresi,  bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi” için de geçerlidir.

4. TANIM VE KISALTMALAR

Bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde geçen aşağıdaki tanım ve 
kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece, karşılarında gösterilen anlamlarda 
kullanılmıştır;

Profesyonel ve genel müşteri: Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet 
esaslarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel ve genel müşterilerdir.

Türev  Araçlar: Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 
kıymetli madenlere ve yabancı paraya dayalı ve borsa sözleşmesi adı altında alım ve satımı 
yapılan hak ve/veya yükümlülüklere konu olan her türlü enstrüman ile fark sözleşmeleri 
(CFD - Contract for Difference), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev 
araç anlamına gelir.

Borsa Sözleşmesi: Her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri anlamına gelir.

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı 
veya yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı veya yabancı parayı alma veya satma hakkı 
veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmelerdir.

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın opsiyon sözleşmesini satan tarafa 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği tutardır.

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon 
tutarını gösteren oranı,

Özsermaye Halleri: Dayanak varlık olan payların fiyat ve/veya miktarında değişime yol açan 
sermaye artırımı, temettü ödemesi ve diğer kurumsal işlemler ile bunların bileşimi sonucu 
ortaya çıkan durumları ifade eder.

Müşteri İmzası



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
  Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
  Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
  platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
  türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
  pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
  durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
  platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
  Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
  tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 

  geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
  toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
  düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,

Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış
  fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
  fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
  değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
  parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu
  işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
  vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
  kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
  yapmayı,

ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.
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19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” ve 
ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap sahibi 
olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile 
yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel kişi statüsünde 
olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, 
sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek gerçek kişilerin 
kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı Kurum’un talep 
edeceği diğer dokümanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. Aracı Kurum bu 
dokümanları, suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yüküm-
lüdür.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali 
durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan Müşteri Bilgi 
Formu’nu dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu 
takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek güncellemek zorundadır, aksi halde 
Aracı Kurum 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.

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate
almanız gerekmektedir.

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

Ad Soyad:

Tarih        :

Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun 
ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 31/01/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile çerçeve sözleşme akdedebilir. Müşteri, 
sözleşmenin bu şekilde kurulabilmesi için 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve Finansal Hizmetlere 
İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak sözleşmenin özgür 
iradesi ile kurulmasını kabul ettiğini, yatırım kuruluşunun onayını ihtiva eden sözleşmenin 
bir suretinin kendisine iletildiğini kabul ve beyan eder.
Aracı Kurum müşterileri ile akdettikleri çerçeve sözleşmeyi daha sonra elektronik ortamda 
değiştirebilir ve çerçeve sözleşmedeki değişiklikleri elektronik ortamda müşteri onayına 
sunabilir. Müşteri, çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik yapılması husu-
sunda yatırım kuruluşuna onay verdiğini kabul ve beyan eder. Müşteri onayının elektronik 
imza ile veya müşteriye kuruluş tarafından atanan şifre ile sağlanmış olması ve müşterinin 
ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayını elektronik ortamda vermiş olması 
esastır.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1.  İşbu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni, HALK YATIRIM’ın, 
ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 
madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve bu varlıkların 
dayanak olarak kabul edildiği ürünler dahil her türlü türev aracın yetkili borsalar, 
teşkilatlanmış piyasalar veya elektronik işlem platformları aracılığıyla alım satımı ile 
ilgili hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde MÜŞTERİ’ye sağlayacağı hizmetlerin 
kapsamını ve bunlarla ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektedir.

3.2. Taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri 
Genel Hüküm ve Şartları’nın ayrılmaz bir parçası olan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”, MÜŞTERİ’nin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık  
Çerçeve Sözleşmesi” kapsamındaki  hizmetleri  ARACI KURUM’dan talep etmesi 
halinde geçerlik kazanacak  olup, burada  düzenlenmemiş  olan hususlarda, Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın ilgili 
hükümleri geçerli olacaktır.

3.3.  MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz 
konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

3.4. Tarafların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve 
Şartları’nda belirtilen adresi,  bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi” için de geçerlidir.

4. TANIM VE KISALTMALAR

Bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde geçen aşağıdaki tanım ve 
kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece, karşılarında gösterilen anlamlarda 
kullanılmıştır;

Profesyonel ve genel müşteri: Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet 
esaslarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel ve genel müşterilerdir.

Türev  Araçlar: Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 
kıymetli madenlere ve yabancı paraya dayalı ve borsa sözleşmesi adı altında alım ve satımı 
yapılan hak ve/veya yükümlülüklere konu olan her türlü enstrüman ile fark sözleşmeleri 
(CFD - Contract for Difference), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev 
araç anlamına gelir.

Borsa Sözleşmesi: Her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri anlamına gelir.

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı 
veya yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı veya yabancı parayı alma veya satma hakkı 
veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmelerdir.

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın opsiyon sözleşmesini satan tarafa 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği tutardır.

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon 
tutarını gösteren oranı,

Özsermaye Halleri: Dayanak varlık olan payların fiyat ve/veya miktarında değişime yol açan 
sermaye artırımı, temettü ödemesi ve diğer kurumsal işlemler ile bunların bileşimi sonucu 
ortaya çıkan durumları ifade eder.

Müşteri İmzası



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı  :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No  :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
   Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
   Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
   platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
   türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
   pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
   durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
   platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
   Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
   tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 
   geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
   toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
   düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,
 
Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış 
   fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
   fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
   değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
   parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
   belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
   girilmesi ile doğan pozisyonu,
 
Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
   belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
   girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu 
   işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
   vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
   kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
   yapmayı,
ifade eder.  

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.  

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.
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MÜŞTERİ BİLGİ FORMU (Gerçek Kişi)

Hesap No:

GENEL BİLGİLER1

VEKİL BİLGİLERİ2

İMZA ÖRNEKLERİ

MALİ DURUMUNUZA AİT BİLGİLER

3

4

Bu form, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliği ve 5549 Sayılı “Suç gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu 
Kanun uyarınca yayınlanan yönetmelik ve tebliğlerde yer alan düzenlemeler doğrultusunda, Şirketimizce yatırımcıların risk ve getiri 
tercihlerinin, yatırım amaçları ve mali durumları hakkında bilgi edinmek amacıyla düzenlenmektedir.

Ad-Soyad

Ad-Soyad

Kimlik Belge Türü

Doğum Yeri ve Tarihi

Anne Adı

Ev Telefonu

İletişim Adresi

E-Posta Adresi

Öğrenim Durumu

Yerleşim Yeri

Faks Numarası

İş Telefonu Gsm

Baba Adı Cinsiyeti

Uyruğu

Nüfus Cüzdanı

T.C. Kimlik No.

T.C. Kimlik No.

‹mza 1 ‹mza 2 ‹mza 3

İrtibat Telefon Bilgisi

İlköğretim

Türkiye’de Yerleşik Yurt dışında Yerleşik

Lise Ön Lisans Üniversite Yüksek Lisans Doktora

Sürücü Belgesi Pasaport

Ev

0 - 2.000,- TL

Hayır Evet   Adres 1.......................................................................................
Takyidat var 2.......................................................................................

Hayır Evet   Modeli.............................................Yılı.......................................
Takyidat var

2.000, - 5.000, TL 5.000, - 10.000, TL 10.000, TL üzeri

İş Gsm

Diğer............. Kimlik Seri No

Bay

Ev( )İş

İletişim Adresi

Aylık Geliriniz

Gayrimenkulünüz var mı?

Arabanız var mı?

Ev( )İş

Bayan

19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı  :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No  :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” ve 
ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap sahibi 
olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile 
yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel kişi statüsünde 
olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, 
sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek gerçek kişilerin 
kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı Kurum’un talep 
edeceği diğer dokümanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. Aracı Kurum bu 
dokümanları, suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yüküm-
lüdür.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali 
durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan Müşteri Bilgi 
Formu’nu dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu 
takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek güncellemek zorundadır, aksi halde 
Aracı Kurum 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.

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

EK.2

Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun 
ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 31/01/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile çerçeve sözleşme akdedebilir. Müşteri, 
sözleşmenin bu şekilde kurulabilmesi için 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve Finansal Hizmetlere 
İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak sözleşmenin özgür 
iradesi ile kurulmasını kabul ettiğini, yatırım kuruluşunun onayını ihtiva eden sözleşmenin 
bir suretinin kendisine iletildiğini kabul ve beyan eder.
Aracı Kurum müşterileri ile akdettikleri çerçeve sözleşmeyi daha sonra elektronik ortamda 
değiştirebilir ve çerçeve sözleşmedeki değişiklikleri elektronik ortamda müşteri onayına 
sunabilir. Müşteri, çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik yapılması husu-
sunda yatırım kuruluşuna onay verdiğini kabul ve beyan eder. Müşteri onayının elektronik 
imza ile veya müşteriye kuruluş tarafından atanan şifre ile sağlanmış olması ve müşterinin 
ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayını elektronik ortamda vermiş olması 
esastır.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1.  İşbu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni, HALK YATIRIM’ın, 
ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 
madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve bu varlıkların 
dayanak olarak kabul edildiği ürünler dahil her türlü türev aracın yetkili borsalar, 
teşkilatlanmış piyasalar veya elektronik işlem platformları aracılığıyla alım satımı ile 
ilgili hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde MÜŞTERİ’ye sağlayacağı hizmetlerin 
kapsamını ve bunlarla ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektedir.

3.2. Taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri 
Genel Hüküm ve Şartları’nın ayrılmaz bir parçası olan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”, MÜŞTERİ’nin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık  
Çerçeve Sözleşmesi” kapsamındaki  hizmetleri  ARACI KURUM’dan talep etmesi 
halinde geçerlik kazanacak  olup, burada  düzenlenmemiş  olan hususlarda, Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın ilgili 
hükümleri geçerli olacaktır.

3.3.  MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz 
konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

3.4. Tarafların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve 
Şartları’nda belirtilen adresi,  bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi” için de geçerlidir.

4. TANIM VE KISALTMALAR

Bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde geçen aşağıdaki tanım ve 
kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece, karşılarında gösterilen anlamlarda 
kullanılmıştır;

Profesyonel ve genel müşteri: Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet 
esaslarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel ve genel müşterilerdir.

Türev  Araçlar: Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 
kıymetli madenlere ve yabancı paraya dayalı ve borsa sözleşmesi adı altında alım ve satımı 
yapılan hak ve/veya yükümlülüklere konu olan her türlü enstrüman ile fark sözleşmeleri 
(CFD - Contract for Difference), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev 
araç anlamına gelir.

Borsa Sözleşmesi: Her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri anlamına gelir.

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı 
veya yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı veya yabancı parayı alma veya satma hakkı 
veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmelerdir.

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın opsiyon sözleşmesini satan tarafa 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği tutardır.

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon 
tutarını gösteren oranı,
 
Özsermaye Halleri: Dayanak varlık olan payların fiyat ve/veya miktarında değişime yol açan 
sermaye artırımı, temettü ödemesi ve diğer kurumsal işlemler ile bunların bileşimi sonucu 
ortaya çıkan durumları ifade eder.
 

Müşteri İmzası



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
  Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
  Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
  platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
  türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
  pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
  durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
  platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
  Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
  tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 

  geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
  toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
  düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,

Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış
  fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
  fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
  değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
  parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu
  işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
  vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
  kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
  yapmayı,

ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.
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İŞİNİZLE İLGİLİ BİLGİLER5

RİSK TERCİHLERİNİZE AİT BİLGİLER6

YETKİLİ İMZALAR7

Serbest

Ücretli

Banka Mevduatı
Repo
Devlet Tahvili, Hazine Bonosu
Hisse Senedi

Döviz
Vadeli İşlemler
Altın

Risk almayı sevmem. Bu nedenle düşük risk alarak düşük getiriye razı olurum.
Ortalama getiri beklentisiyle ortalama risk alırım.
Yüksek getiri beklentisiyle yüksek risk alırım.

Kaldıraçlı Varlık (FX/Emtia vb.) Alım Satımı

Emekli

Diğer...............................................................................................................................................................

Size Ait Kira

NOT

Yıllık Aylık

Yıllık Aylık

Kamu

İşyerinizin Adı

Göreviniz / Unvanınız

Özel Grup Personeli

0-2 yıl
2-5 yıl

5-10 yıl
10 yıldan fazla

Hayır Evet

Hayır Evet

Hayır
Evet (lütfen açıklama ve tarih belirtiniz)

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

Mesleğiniz

Çalışma Şekliniz

Ağırlıklı olarak hangi sermaye
piyasası araçlarına
yatırım yapıyorsunuz?

Risk duyarlılığınızı yandakilerden
hangisi daha iyi açıklar?

Daha önce SPK tarafından herhangi bir cezai işleme konu oldunuz mu?
(İşlem yasağı, kredili işlem yasağı, idari ceza, imza yetkisinin kaldırılması gibi)

Huzurum/uzda doldurulmuş ve imzalanmıştır.

Personel Adı Soyadı

Şubesi / Hesap Açımına Yetkili Halkbank Şubesi  

İrtibat Telefonu:

İmza

Not: Belgenin T. Halkbankası A.Ş. Personeli tarafından 
alınması halinde şube kaşesi üstüne iki yetkili tarafından 
imzalanması gerekmektedir.

Yukarıdaki 4. 5. 6. kutucuklarda yer alan bilgileri
vermek istemediğimi sorumluluğu tarafıma ait
olmak üzere beyan ederim

İmza

Tarih:....../....../20.....

Müşteri

İmza

Para ve Sermaye Piyasalarını ne kadar zamandır takip ediyorsunuz?

Başka bir aracı kurumda hesabınız var mı?

Portföyünüze aktardığınız nakde kısa dönemde ihtiyacınız olabilir mi?

İşyerinizin Mülkiyeti

İşyerinizin Faaliyet Alanı

Kuruluş Yılı

Hisse Oranınız

Özsermayesi

Aktif Büyüklüğü

Net Kârı

Net Satışları

19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” ve 
ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap sahibi 
olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile 
yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel kişi statüsünde 
olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, 
sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek gerçek kişilerin 
kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı Kurum’un talep 
edeceği diğer dokümanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. Aracı Kurum bu 
dokümanları, suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yüküm-
lüdür.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali 
durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan Müşteri Bilgi 
Formu’nu dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu 
takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek güncellemek zorundadır, aksi halde 
Aracı Kurum 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.

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun 
ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 31/01/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile çerçeve sözleşme akdedebilir. Müşteri, 
sözleşmenin bu şekilde kurulabilmesi için 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve Finansal Hizmetlere 
İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak sözleşmenin özgür 
iradesi ile kurulmasını kabul ettiğini, yatırım kuruluşunun onayını ihtiva eden sözleşmenin 
bir suretinin kendisine iletildiğini kabul ve beyan eder.
Aracı Kurum müşterileri ile akdettikleri çerçeve sözleşmeyi daha sonra elektronik ortamda 
değiştirebilir ve çerçeve sözleşmedeki değişiklikleri elektronik ortamda müşteri onayına 
sunabilir. Müşteri, çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik yapılması husu-
sunda yatırım kuruluşuna onay verdiğini kabul ve beyan eder. Müşteri onayının elektronik 
imza ile veya müşteriye kuruluş tarafından atanan şifre ile sağlanmış olması ve müşterinin 
ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayını elektronik ortamda vermiş olması 
esastır.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1.  İşbu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni, HALK YATIRIM’ın, 
ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 
madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve bu varlıkların 
dayanak olarak kabul edildiği ürünler dahil her türlü türev aracın yetkili borsalar, 
teşkilatlanmış piyasalar veya elektronik işlem platformları aracılığıyla alım satımı ile 
ilgili hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde MÜŞTERİ’ye sağlayacağı hizmetlerin 
kapsamını ve bunlarla ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektedir.

3.2. Taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri 
Genel Hüküm ve Şartları’nın ayrılmaz bir parçası olan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”, MÜŞTERİ’nin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık  
Çerçeve Sözleşmesi” kapsamındaki  hizmetleri  ARACI KURUM’dan talep etmesi 
halinde geçerlik kazanacak  olup, burada  düzenlenmemiş  olan hususlarda, Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın ilgili 
hükümleri geçerli olacaktır.

3.3.  MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz 
konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

3.4. Tarafların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve 
Şartları’nda belirtilen adresi,  bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi” için de geçerlidir.

4. TANIM VE KISALTMALAR

Bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde geçen aşağıdaki tanım ve 
kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece, karşılarında gösterilen anlamlarda 
kullanılmıştır;

Profesyonel ve genel müşteri: Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet 
esaslarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel ve genel müşterilerdir.

Türev  Araçlar: Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 
kıymetli madenlere ve yabancı paraya dayalı ve borsa sözleşmesi adı altında alım ve satımı 
yapılan hak ve/veya yükümlülüklere konu olan her türlü enstrüman ile fark sözleşmeleri 
(CFD - Contract for Difference), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev 
araç anlamına gelir.

Borsa Sözleşmesi: Her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri anlamına gelir.

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı 
veya yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı veya yabancı parayı alma veya satma hakkı 
veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmelerdir.

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın opsiyon sözleşmesini satan tarafa 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği tutardır.

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon 
tutarını gösteren oranı,

Özsermaye Halleri: Dayanak varlık olan payların fiyat ve/veya miktarında değişime yol açan 
sermaye artırımı, temettü ödemesi ve diğer kurumsal işlemler ile bunların bileşimi sonucu 
ortaya çıkan durumları ifade eder.

Müşteri İmzası



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
  Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
  Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
  platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
  türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
  pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
  durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
  platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
  Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
  tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 

  geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
  toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
  düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,

Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış
  fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
  fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
  değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
  parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu
  işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
  vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
  kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
  yapmayı,

ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.
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KALDIRAÇ ve TEMİNAT ORANI MÜŞTERİ TALEP FORMU

1. Kaldıraç Oranı

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında gerçekleştireceğim işlemlerde döviz ve/veya 
kıymetli metal bazlı finansal enstrüman grupları için kaldıraç oranının aşağıda işaretlemiş olduğum şekilde 
uygulanacağını, ilgili bölümü boş bırakmam halinde kaldıraç oranının 1:10 olarak tanımlanacağını kabul, 
beyan ve taahhüt ederim.

Sürdürme Teminatı

%75

Pozisyon Kapama

%50

2. Sürdürme ve Pozisyon Kapama Teminat Oranı

Şirket tarafından belirlenmiş sürdürme ve pozisyon kapama teminat oranlarına uyacağımı kabul, beyan ve 
taahhüt ederim.

1:1

1:3

1:10

1:2

1:5

19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” ve 
ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap sahibi 
olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile 
yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel kişi statüsünde 
olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, 
sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek gerçek kişilerin 
kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı Kurum’un talep 
edeceği diğer dokümanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. Aracı Kurum bu 
dokümanları, suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yüküm-
lüdür.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali 
durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan Müşteri Bilgi 
Formu’nu dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu 
takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek güncellemek zorundadır, aksi halde 
Aracı Kurum 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.

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

EK.3

Ad Soyad:

Tarih        :

Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun 
ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 31/01/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile çerçeve sözleşme akdedebilir. Müşteri, 
sözleşmenin bu şekilde kurulabilmesi için 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve Finansal Hizmetlere 
İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak sözleşmenin özgür 
iradesi ile kurulmasını kabul ettiğini, yatırım kuruluşunun onayını ihtiva eden sözleşmenin 
bir suretinin kendisine iletildiğini kabul ve beyan eder.
Aracı Kurum müşterileri ile akdettikleri çerçeve sözleşmeyi daha sonra elektronik ortamda 
değiştirebilir ve çerçeve sözleşmedeki değişiklikleri elektronik ortamda müşteri onayına 
sunabilir. Müşteri, çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik yapılması husu-
sunda yatırım kuruluşuna onay verdiğini kabul ve beyan eder. Müşteri onayının elektronik 
imza ile veya müşteriye kuruluş tarafından atanan şifre ile sağlanmış olması ve müşterinin 
ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayını elektronik ortamda vermiş olması 
esastır.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1.  İşbu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni, HALK YATIRIM’ın, 
ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 
madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve bu varlıkların 
dayanak olarak kabul edildiği ürünler dahil her türlü türev aracın yetkili borsalar, 
teşkilatlanmış piyasalar veya elektronik işlem platformları aracılığıyla alım satımı ile 
ilgili hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde MÜŞTERİ’ye sağlayacağı hizmetlerin 
kapsamını ve bunlarla ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektedir.

3.2. Taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri 
Genel Hüküm ve Şartları’nın ayrılmaz bir parçası olan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”, MÜŞTERİ’nin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık  
Çerçeve Sözleşmesi” kapsamındaki  hizmetleri  ARACI KURUM’dan talep etmesi 
halinde geçerlik kazanacak  olup, burada  düzenlenmemiş  olan hususlarda, Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın ilgili 
hükümleri geçerli olacaktır.

3.3.  MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz 
konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

3.4. Tarafların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve 
Şartları’nda belirtilen adresi,  bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi” için de geçerlidir.

4. TANIM VE KISALTMALAR

Bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde geçen aşağıdaki tanım ve 
kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece, karşılarında gösterilen anlamlarda 
kullanılmıştır;

Profesyonel ve genel müşteri: Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet 
esaslarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel ve genel müşterilerdir.

Türev  Araçlar: Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 
kıymetli madenlere ve yabancı paraya dayalı ve borsa sözleşmesi adı altında alım ve satımı 
yapılan hak ve/veya yükümlülüklere konu olan her türlü enstrüman ile fark sözleşmeleri 
(CFD - Contract for Difference), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev 
araç anlamına gelir.

Borsa Sözleşmesi: Her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri anlamına gelir.

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı 
veya yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı veya yabancı parayı alma veya satma hakkı 
veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmelerdir.

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın opsiyon sözleşmesini satan tarafa 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği tutardır.

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon 
tutarını gösteren oranı,

Özsermaye Halleri: Dayanak varlık olan payların fiyat ve/veya miktarında değişime yol açan 
sermaye artırımı, temettü ödemesi ve diğer kurumsal işlemler ile bunların bileşimi sonucu 
ortaya çıkan durumları ifade eder.

Müşteri İmzası



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
  Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
  Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
  platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
  türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
  pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
  durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
  platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
  Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
  tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 

  geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
  toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
  düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,

Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış
  fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
  fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
  değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
  parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu
  işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
  vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
  kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
  yapmayı,

ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.
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BİLDİRİM TERCİH FORMU

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri çerçevesinde yapılacak günlük ve aylık bildirimler ile ilgili olarak aşağıda 
belirtilen tercihlerim doğrultusunda işlem yapılmasını talep ederim.

1. Bildirimlere İlişkin Müşteri Tercihleri

Kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili olarak günlük bildirim yapılmasını istemiyorum.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili olarak aylık bildirim yapılmasını istemiyorum.

2. Aylık Bildirimin Yöntemine İlişkin Müşteri Tercihleri

Kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili olarak aylık bildirimin iadeli taahhütlü posta yoluyla 
gönderilmesini istiyorum.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili olarak aylık bildirimin sadece Müşteri Bilgi Formu’nda 
belirttiğim elektronik posta adresine gönderilmesini istiyorum.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili olarak aylık bildirimin sadece elektronik işlem platformu 
üzerinden erişimime açılmasını istiyorum.

3. Günlük Bildirimin Yöntemine İlişkin Müşteri Tercihleri

Kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili olarak günlük bildirimin sadece Müşteri Bilgi Formu’nda 
belirttiğim elektronik posta adresine gönderilmesini istiyorum.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili olarak günlük bildirimin sadece elektronik işlem platformu 
üzerinden erişimime açılmasını istiyorum.

19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” ve 
ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap sahibi 
olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile 
yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel kişi statüsünde 
olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, 
sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek gerçek kişilerin 
kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı Kurum’un talep 
edeceği diğer dokümanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. Aracı Kurum bu 
dokümanları, suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yüküm-
lüdür.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali 
durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan Müşteri Bilgi 
Formu’nu dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu 
takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek güncellemek zorundadır, aksi halde 
Aracı Kurum 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.

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

EK.4

Ad Soyad:

Tarih        :

Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun 
ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 31/01/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile çerçeve sözleşme akdedebilir. Müşteri, 
sözleşmenin bu şekilde kurulabilmesi için 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve Finansal Hizmetlere 
İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak sözleşmenin özgür 
iradesi ile kurulmasını kabul ettiğini, yatırım kuruluşunun onayını ihtiva eden sözleşmenin 
bir suretinin kendisine iletildiğini kabul ve beyan eder.
Aracı Kurum müşterileri ile akdettikleri çerçeve sözleşmeyi daha sonra elektronik ortamda 
değiştirebilir ve çerçeve sözleşmedeki değişiklikleri elektronik ortamda müşteri onayına 
sunabilir. Müşteri, çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik yapılması husu-
sunda yatırım kuruluşuna onay verdiğini kabul ve beyan eder. Müşteri onayının elektronik 
imza ile veya müşteriye kuruluş tarafından atanan şifre ile sağlanmış olması ve müşterinin 
ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayını elektronik ortamda vermiş olması 
esastır.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1.  İşbu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni, HALK YATIRIM’ın, 
ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 
madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve bu varlıkların 
dayanak olarak kabul edildiği ürünler dahil her türlü türev aracın yetkili borsalar, 
teşkilatlanmış piyasalar veya elektronik işlem platformları aracılığıyla alım satımı ile 
ilgili hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde MÜŞTERİ’ye sağlayacağı hizmetlerin 
kapsamını ve bunlarla ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektedir.

3.2. Taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri 
Genel Hüküm ve Şartları’nın ayrılmaz bir parçası olan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”, MÜŞTERİ’nin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık  
Çerçeve Sözleşmesi” kapsamındaki  hizmetleri  ARACI KURUM’dan talep etmesi 
halinde geçerlik kazanacak  olup, burada  düzenlenmemiş  olan hususlarda, Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın ilgili 
hükümleri geçerli olacaktır.

3.3.  MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz 
konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

3.4. Tarafların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve 
Şartları’nda belirtilen adresi,  bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi” için de geçerlidir.

4. TANIM VE KISALTMALAR

Bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde geçen aşağıdaki tanım ve 
kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece, karşılarında gösterilen anlamlarda 
kullanılmıştır;

Profesyonel ve genel müşteri: Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet 
esaslarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel ve genel müşterilerdir.

Türev  Araçlar: Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 
kıymetli madenlere ve yabancı paraya dayalı ve borsa sözleşmesi adı altında alım ve satımı 
yapılan hak ve/veya yükümlülüklere konu olan her türlü enstrüman ile fark sözleşmeleri 
(CFD - Contract for Difference), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev 
araç anlamına gelir.

Borsa Sözleşmesi: Her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri anlamına gelir.

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı 
veya yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı veya yabancı parayı alma veya satma hakkı 
veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmelerdir.

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın opsiyon sözleşmesini satan tarafa 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği tutardır.

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon 
tutarını gösteren oranı,

Özsermaye Halleri: Dayanak varlık olan payların fiyat ve/veya miktarında değişime yol açan 
sermaye artırımı, temettü ödemesi ve diğer kurumsal işlemler ile bunların bileşimi sonucu 
ortaya çıkan durumları ifade eder.

Müşteri İmzası



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
  Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
  Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
  platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
  türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
  pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
  durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
  platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
  Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
  tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 

  geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
  toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
  düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,

Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış
  fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
  fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
  değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
  parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu
  işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
  vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
  kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
  yapmayı,

ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” ve 
ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap sahibi 
olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile 
yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel kişi statüsünde 
olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, 
sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek gerçek kişilerin 
kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı Kurum’un talep 
edeceği diğer dokümanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. Aracı Kurum bu 
dokümanları, suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yüküm-
lüdür.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali 
durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan Müşteri Bilgi 
Formu’nu dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu 
takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek güncellemek zorundadır, aksi halde 
Aracı Kurum 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.

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

25

GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açtığım/açtığımız ve açacağım/açacağımız her türlü 
hesaplarım/hesaplarımız nedeniyle kendi adıma ve kendi hesabıma/kuruluşumuz adına ve kuruluşumuz 
hesabına hareket ettiğimi/ettiğimizi, başkası hesabına hareket etmediğimi/etmediğimizi ve kendi 
adıma/kuruluşumuz adına ve fakat başkası hesabına hareket etmem/etmemiz halinde, 5549 sayılı “Suç 
Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 15. maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem 
yaptığımı/yaptığımızı ve bu kişi/kişilerin kimlik bilgilerini Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye derhal ve 
yazılı olarak bildireceğimi/bildireceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

EK.5

Ad Soyad:

Tarih        :

Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun 
ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 31/01/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile çerçeve sözleşme akdedebilir. Müşteri, 
sözleşmenin bu şekilde kurulabilmesi için 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve Finansal Hizmetlere 
İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak sözleşmenin özgür 
iradesi ile kurulmasını kabul ettiğini, yatırım kuruluşunun onayını ihtiva eden sözleşmenin 
bir suretinin kendisine iletildiğini kabul ve beyan eder.
Aracı Kurum müşterileri ile akdettikleri çerçeve sözleşmeyi daha sonra elektronik ortamda 
değiştirebilir ve çerçeve sözleşmedeki değişiklikleri elektronik ortamda müşteri onayına 
sunabilir. Müşteri, çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik yapılması husu-
sunda yatırım kuruluşuna onay verdiğini kabul ve beyan eder. Müşteri onayının elektronik 
imza ile veya müşteriye kuruluş tarafından atanan şifre ile sağlanmış olması ve müşterinin 
ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayını elektronik ortamda vermiş olması 
esastır.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1.  İşbu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni, HALK YATIRIM’ın, 
ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 
madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve bu varlıkların 
dayanak olarak kabul edildiği ürünler dahil her türlü türev aracın yetkili borsalar, 
teşkilatlanmış piyasalar veya elektronik işlem platformları aracılığıyla alım satımı ile 
ilgili hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde MÜŞTERİ’ye sağlayacağı hizmetlerin 
kapsamını ve bunlarla ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektedir.

3.2. Taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri 
Genel Hüküm ve Şartları’nın ayrılmaz bir parçası olan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”, MÜŞTERİ’nin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık  
Çerçeve Sözleşmesi” kapsamındaki  hizmetleri  ARACI KURUM’dan talep etmesi 
halinde geçerlik kazanacak  olup, burada  düzenlenmemiş  olan hususlarda, Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın ilgili 
hükümleri geçerli olacaktır.

3.3.  MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz 
konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

3.4. Tarafların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve 
Şartları’nda belirtilen adresi,  bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi” için de geçerlidir.

4. TANIM VE KISALTMALAR

Bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde geçen aşağıdaki tanım ve 
kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece, karşılarında gösterilen anlamlarda 
kullanılmıştır;

Profesyonel ve genel müşteri: Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet 
esaslarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel ve genel müşterilerdir.

Türev  Araçlar: Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 
kıymetli madenlere ve yabancı paraya dayalı ve borsa sözleşmesi adı altında alım ve satımı 
yapılan hak ve/veya yükümlülüklere konu olan her türlü enstrüman ile fark sözleşmeleri 
(CFD - Contract for Difference), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev 
araç anlamına gelir.

Borsa Sözleşmesi: Her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri anlamına gelir.

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı 
veya yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı veya yabancı parayı alma veya satma hakkı 
veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmelerdir.

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın opsiyon sözleşmesini satan tarafa 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği tutardır.

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon 
tutarını gösteren oranı,

Özsermaye Halleri: Dayanak varlık olan payların fiyat ve/veya miktarında değişime yol açan 
sermaye artırımı, temettü ödemesi ve diğer kurumsal işlemler ile bunların bileşimi sonucu 
ortaya çıkan durumları ifade eder.

Müşteri İmzası



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
  Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
  Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
  platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
  türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
  pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
  durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
  platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
  Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
  tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 

  geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
  toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
  düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,

Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış
  fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
  fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
  değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
  parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu
  işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
  vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
  kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
  yapmayı,

ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” ve 
ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap sahibi 
olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile 
yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel kişi statüsünde 
olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, 
sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek gerçek kişilerin 
kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı Kurum’un talep 
edeceği diğer dokümanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. Aracı Kurum bu 
dokümanları, suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yüküm-
lüdür.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali 
durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan Müşteri Bilgi 
Formu’nu dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu 
takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek güncellemek zorundadır, aksi halde 
Aracı Kurum 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.

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YURT DIŞI TÜREV ARAÇLAR 

ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun 
ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 31/01/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile çerçeve sözleşme akdedebilir. Müşteri, 
sözleşmenin bu şekilde kurulabilmesi için 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve Finansal Hizmetlere 
İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak sözleşmenin özgür 
iradesi ile kurulmasını kabul ettiğini, yatırım kuruluşunun onayını ihtiva eden sözleşmenin 
bir suretinin kendisine iletildiğini kabul ve beyan eder.
Aracı Kurum müşterileri ile akdettikleri çerçeve sözleşmeyi daha sonra elektronik ortamda 
değiştirebilir ve çerçeve sözleşmedeki değişiklikleri elektronik ortamda müşteri onayına 
sunabilir. Müşteri, çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik yapılması husu-
sunda yatırım kuruluşuna onay verdiğini kabul ve beyan eder. Müşteri onayının elektronik 
imza ile veya müşteriye kuruluş tarafından atanan şifre ile sağlanmış olması ve müşterinin 
ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayını elektronik ortamda vermiş olması 
esastır.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1.  İşbu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni, HALK YATIRIM’ın, 
ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 
madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve bu varlıkların 
dayanak olarak kabul edildiği ürünler dahil her türlü türev aracın yetkili borsalar, 
teşkilatlanmış piyasalar veya elektronik işlem platformları aracılığıyla alım satımı ile 
ilgili hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde MÜŞTERİ’ye sağlayacağı hizmetlerin 
kapsamını ve bunlarla ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektedir.

3.2. Taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri 
Genel Hüküm ve Şartları’nın ayrılmaz bir parçası olan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”, MÜŞTERİ’nin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık  
Çerçeve Sözleşmesi” kapsamındaki  hizmetleri  ARACI KURUM’dan talep etmesi 
halinde geçerlik kazanacak  olup, burada  düzenlenmemiş  olan hususlarda, Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın ilgili 
hükümleri geçerli olacaktır.

3.3.  MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz 
konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

3.4. Tarafların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve 
Şartları’nda belirtilen adresi,  bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi” için de geçerlidir.

4. TANIM VE KISALTMALAR

Bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde geçen aşağıdaki tanım ve 
kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece, karşılarında gösterilen anlamlarda 
kullanılmıştır;

Profesyonel ve genel müşteri: Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet 
esaslarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel ve genel müşterilerdir.

Türev  Araçlar: Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 
kıymetli madenlere ve yabancı paraya dayalı ve borsa sözleşmesi adı altında alım ve satımı 
yapılan hak ve/veya yükümlülüklere konu olan her türlü enstrüman ile fark sözleşmeleri 
(CFD - Contract for Difference), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev 
araç anlamına gelir.

Borsa Sözleşmesi: Her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri anlamına gelir.

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı 
veya yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı veya yabancı parayı alma veya satma hakkı 
veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmelerdir.

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın opsiyon sözleşmesini satan tarafa 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği tutardır.

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon 
tutarını gösteren oranı,

Özsermaye Halleri: Dayanak varlık olan payların fiyat ve/veya miktarında değişime yol açan 
sermaye artırımı, temettü ödemesi ve diğer kurumsal işlemler ile bunların bileşimi sonucu 
ortaya çıkan durumları ifade eder.



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
  Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
  Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
  platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
  türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
  pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
  durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
  platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
  Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
  tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 

  geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
  toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
  düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,

Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış
  fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
  fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
  değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
  parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu
  işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
  vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
  kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
  yapmayı,

ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda 
kısaca “Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı  :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................

...........................................................................................
İş Telefonu :..........................................................................................
Ev Telefonu :..........................................................................................
Cep Telefonu :..........................................................................................
Faks :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” ve 
ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap sahibi 
olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile 
yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel kişi statüsünde 
olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, 
sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek gerçek kişilerin 
kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı Kurum’un talep 
edeceği diğer dokümanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. Aracı Kurum bu 
dokümanları, suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yüküm-
lüdür.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali 
durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan Müşteri Bilgi 
Formu’nu dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu 
takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek güncellemek zorundadır, aksi halde 
Aracı Kurum 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.

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 
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Müşteri İmzası

Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun 
ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 31/01/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile çerçeve sözleşme akdedebilir. Müşteri, 
sözleşmenin bu şekilde kurulabilmesi için 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve Finansal Hizmetlere 
İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak sözleşmenin özgür 
iradesi ile kurulmasını kabul ettiğini, yatırım kuruluşunun onayını ihtiva eden sözleşmenin 
bir suretinin kendisine iletildiğini kabul ve beyan eder.
Aracı Kurum müşterileri ile akdettikleri çerçeve sözleşmeyi daha sonra elektronik ortamda 
değiştirebilir ve çerçeve sözleşmedeki değişiklikleri elektronik ortamda müşteri onayına 
sunabilir. Müşteri, çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik yapılması husu-
sunda yatırım kuruluşuna onay verdiğini kabul ve beyan eder. Müşteri onayının elektronik 
imza ile veya müşteriye kuruluş tarafından atanan şifre ile sağlanmış olması ve müşterinin 
ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayını elektronik ortamda vermiş olması 
esastır.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1.  İşbu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni, HALK YATIRIM’ın, 
ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 
madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve bu varlıkların 
dayanak olarak kabul edildiği ürünler dahil her türlü türev aracın yetkili borsalar, 
teşkilatlanmış piyasalar veya elektronik işlem platformları aracılığıyla alım satımı ile 
ilgili hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde MÜŞTERİ’ye sağlayacağı hizmetlerin 
kapsamını ve bunlarla ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektedir.

3.2. Taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri 
Genel Hüküm ve Şartları’nın ayrılmaz bir parçası olan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”, MÜŞTERİ’nin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık  
Çerçeve Sözleşmesi” kapsamındaki  hizmetleri  ARACI KURUM’dan talep etmesi 
halinde geçerlik kazanacak  olup, burada  düzenlenmemiş  olan hususlarda, Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın ilgili 
hükümleri geçerli olacaktır.

3.3.  MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz 
konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

3.4. Tarafların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve 
Şartları’nda belirtilen adresi,  bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi” için de geçerlidir.

4. TANIM VE KISALTMALAR

Bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde geçen aşağıdaki tanım ve 
kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece, karşılarında gösterilen anlamlarda 
kullanılmıştır;

Profesyonel ve genel müşteri: Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet 
esaslarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel ve genel müşterilerdir.

Türev  Araçlar: Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 
kıymetli madenlere ve yabancı paraya dayalı ve borsa sözleşmesi adı altında alım ve satımı 
yapılan hak ve/veya yükümlülüklere konu olan her türlü enstrüman ile fark sözleşmeleri 
(CFD - Contract for Difference), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev 
araç anlamına gelir.

Borsa Sözleşmesi: Her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri anlamına gelir.

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı 
veya yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı veya yabancı parayı alma veya satma hakkı 
veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmelerdir.

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın opsiyon sözleşmesini satan tarafa 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği tutardır.

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon 
tutarını gösteren oranı,

Özsermaye Halleri: Dayanak varlık olan payların fiyat ve/veya miktarında değişime yol açan 
sermaye artırımı, temettü ödemesi ve diğer kurumsal işlemler ile bunların bileşimi sonucu 
ortaya çıkan durumları ifade eder.

Müşteri İmzası



SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi : 
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 
belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,

Kurul veya SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Tebliğ : Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
  Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ni 

Emir : Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için 
  Müşteri’den yazılı ve/veya sözlü olarak alınan ve/veya işlem
  platformuna iletilen talimatları,

Talimat : Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her 
  türlü talebi,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
  pozisyon tutarını gösteren oranı,

İşlem Platformu : Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap 
  durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik
  platformunu,

İşlem Teminatı : Müşteri’nin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için
  Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Serbest Teminat : Müşteri’nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat 
  tutarını,

Kullanılan Teminat : Müşteri’nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını,

Ters İşlem : Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Taşıma Maliyeti- : Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan para birimlerine 
Kazancı (Swap)   uygulanan faiz oranları arasındaki fark neticesinde Müşteri’nin faiz 

  geliri elde ettiği veya faiz giderine katlandığı işlemi,

Hesap Bakiyesi : Müşteri tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların 
  toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin 
  düşülmesi sonucunda kalan bakiyeyi,

Satış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen satış
  fiyatını,

Alış Fiyatı : Aracı Kurum’un elektronik işlem platformunda belirtilen alış 
  fiyatını,

Döviz Kuru : Elektronik işlem platformunda bulunan, iki para birimi arasındaki 
  değişim oranını,

Baz Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,

Karşıt Döviz : Müşteri’nin işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş 
  parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca 
  belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden 
  girilmesi ile doğan pozisyonu,

Açık Pozisyon : Kısa veya uzun pozisyon alarak işlem gerçekleştirilmesi ve bu
  işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,

İşlem Masası : Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon 
  vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği birimi,

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında 
  kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem 
  yapmayı,

ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kurul’un Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin ilgili hükümleri ve Kurulun diğer 
düzenlemeleri uyarınca döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müşteri’den gelen emirlerin doğrudan kabul 
edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan 
hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve 
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. 

3.2. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan Halk Yatırım 
FX elektronik işlem platformu ve/veya kurulabilecek diğer platformlar, web tabanlı 
arayüzler ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu hizmetin asıl 
konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkanları ve bunlara ilişkin diğer 
bilgilendirmeler Aracı Kurum’un web sayfasında ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap 
sahibi olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş 
vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel 
kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli  güncel 
imza sirkülerini, sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek 
gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer dokumanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. 
Aracı Kurum bu dokumanları suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.  

5. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ İLE RİSK BİLDİRİMİ

5.1. Müşteri bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından 
yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu’nu (Ek.1) 
okuduğunu, anladığını ve söz konusu formun bir nüshasını aldığını kabul ve beyan 
eder.

5.2. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları 
ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 
Müşteri Bilgi Formu’nu (Ek.2)  dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan 
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek 
güncellemek zorundadır, aksi halde Aracı Kurum 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, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ

6.1. Müşteri’nin noterlerce res’en düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin etmesi 
zorunludur. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile 
ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi 
gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili 
yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (Müşteri’yi) aynen 
kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Vekil olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe Aracı Kurum nezdinde Müşteri’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, 
şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından sağlanabilecek vekaletname ile Aracı 
Kurum tarafından istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmühaberi gibi 
diğer belgelerin düzenlenip, ibraz edilmesi zorunludur. Müşteri tayin ettiği vekilini 
kanunen aksi öngörülmedikçe noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her 
zaman görevden alabilir.

6.3. Müşteri vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de 
mirasçıları Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan 
işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Müşteri, vekalette yer alan yetki sınırlarını 
değiştirmesi halinde, Aracı Kurum’a yetki sınırlamalarının değiştiğine ilişkin olarak 
bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, mevcut yetki sınırlamalarının geçerli 
sayılacağını kabul ve beyan eder. 

6.4. Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine 
aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı Aracı Kurum’u 
kesinlikle sorumlu tutamaz.

6.5. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili 
olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Aracı Kurum’a 
bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge 
ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm 
işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri’nin 
temsilcilerindeki değişiklikler ve/veya temsilcilerindeki yetki değişiklikleri, Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar 
geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

6.6. Seri: III No:39.I sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”in 56. maddesinin (ı) bendi uyarınca, Portföy yöneticiliği faaliyeti saklı 
kalmak üzere, yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla 
müşterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emri verme, ordino ve diğer 
belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman işlemi 
yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak 
şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müşteri adına veya 
hesabına işlem yapamaz.

7. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirilmedikçe hesap Aracı Kurum tarafından müşterek mülkiyet 
esasına dayalı hesap türlerinden biri olan Teselsüllü Müşterek Hesap olarak sayılacak ve 
hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinde 
belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her 
birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından 
doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden 
kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken 
yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir 
hesap sahibi diğerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve 
tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve 
taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik 
olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi 
tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi 
tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir 
hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi 
durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse 
tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 
göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması 
diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi 
almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve 
bildirim konusunda temsil eder.

8. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda 
olacak ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 
Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar edeceğini veya kendisi zarar 
ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edeceğini, bu nedenle aralarında çıkar çatışması 
olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından haberdar olduğunu kabul ve beyan 
eder.

8.2. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Madde 5.1’de ifade edilen formda yer alan risklere 
tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna 
emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri 
değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. 
Müşteri, ayrıca Aracı Kurum’un, Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla, belirli 
varlıklar için emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Aracı 
Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri en seri iletişim 
araçlarıyla Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. 

8.4. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği 
varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı 
Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle 
yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum’un gerçekleşmemiş emirleri ve/veya talimatları 
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini, piyasa koşulları 
doğrultusunda müşterilerin toplam açık pozisyon adetlerine sınırlama 
getirebileceğini kabul ve beyan eder.

8.5. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

8.6. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

8.7. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

• İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
• İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),

• Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı 
tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat 
değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim 
aracıyla bildirim yapılır.

8.8. Kaldıraçlı alım satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak veya Aracı Kurum’un uygun 
görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen işlem platformu aracılığıyla Müşteri’nin 
kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri’nin işlem platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler  açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü 
olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit 
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir.

8.9. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan 
fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, Aracı 
Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya 
müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım fiyatları 
arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread 
uygulamasına tabi olacağını kabul ve beyan eder. Ancak, Aracı Kurum tarafından 
uygulamaya alınması halinde, Müşteri’nin, kaldıraçlı varlık/varlık çifti alım satım 
fiyatları arasındaki farkın sabit olduğu sabit spread uygulamasından yararlanması 
mümkün olabilecektir.

8.11. Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“, "Zarar Durdurmalı Emir“ ve "Biri 
Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri” olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere 
alım veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.

Limitli Emir, alım satım emrinin Müşteri’nın tespit ettiği sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının Müşteri 
tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.

Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine 
gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye 
ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.

Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri, aynı varlık/varlık çifti ile ilgili olarak iki farklı 
emri içeren ve bu emirlerden biri gerçekleştiğinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan 
emir türüdür.

Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, Müşteri’nin, yukarıda belirtilenlerin 
dışında kalan emir tiplerini kullanmak suretiyle de emir iletmesi mümkündür. 
Müşteri, tercih ettiği emir tipinin uygulanmasından doğan zarar ve kardan 
sorumludur.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

9.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik bilgiye 
sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz 
olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem 
platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 

altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.3. Aracı Kurum Müşteri’nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya 
genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya 
birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından 
Müşteri’ye elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir.

9.4. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını 
bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine 
hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.6. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri 
sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın bu 
bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu 
durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.7. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

9.8. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 

gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

10.   İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.2. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu uyarınca 
tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenebilir. Söz konusu 
oranın daha sonra değiştirilebilmesi için Müşterinin yazılı talimatı gerekir. Şirket, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 
50:1 olması şeklindedir. Bu oran haricindeki kaldıraç oranı talepleri, Müşteri hesabı 
açılışında veya sonrasında Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilir. Şirket, Müşteri 
tarafından talep edilen kaldıraç oranını kabul edip etmeme konusunda serbesttir.

10.3. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede 
belirlenir: Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve 
kaldıraçlı varlık  çifti/kaldıraçlı varlık  bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek 
Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, başlangıç kaldıraç oranın 50:1 olması şeklindedir)

          Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen 
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. (Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım 
İşlemlerinde standart uygulama, sürdürme teminat oranın yüzde yetmiş beş olması 
şeklindedir)

          Pozisyon Kapama Teminat Oranı: Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde standart 
uygulamada, pozisyon kapama teminat oranı yüzde ellidir. Pozisyon kapamalarda işbu 
sözleşme Madde 10.5 hükümleri geçerlidir.

10.4. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin 
gerektirdiği sürdürme teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye 
teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep edebilir. Müşteri 
teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürme 
teminatı oranı Ek.3’te yer alan Kaldıraç ve Teminat Oranı Müşteri Talep Formu’nda 
belirtilen şekilde tanımlanmakla beraber; Aracı Kurum gerektiğinde piyasa koşulları 
doğrultusunda sürdürme teminatı oranını serbestçe belirleyebilir. Uygulanacak teminat 
oranları Aracı Kurum işlem platformları, web sitesi ve/veya en hızlı iletişim aracıyla 
Müşterilere duyurulur.

10.5. Aracı Kurum’un, Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı zorunluluğu bulunmamak hakkı 
saklı olup, müşteri bu bildirim yapılsın veya yapılmasın gerekli teminatı 
bulundurmak/tamamlamak zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum 
tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işlem platformu mesaj 

fonksiyonları, elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bilgilendirme şeklinde yapılabilir. 
Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık 
işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon 
kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Müşterinin işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup; Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu 
olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya 
da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca nakit olarak Amerikan Doları teminat olarak 
kabul edilecektir. Ancak Müşteri’nin TL veya EURO göndermeyi tercih etmesi durumunda 
ilgili tutar Halkbank anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na (USD) çevrilerek 
teminat hesabına alınacaktır. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen teminatlara 
ilave olarak işlem teminatlarının % 25’i oranında ilave teminatı hesaplarında hazır 
bulundurmaları talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

10.8. Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları (USD) olarak 
tutulacak ve raporlanacaktır.

10.9. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı ve sürdürme teminatının tamamlanmadığı 
durumlarda, pozisyon kapama sınırına gelinmesi durumunda açık pozisyonlarının bir 
kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme 
teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon 
açamayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık yada varlık çifti bazında 
sınırlama getirebilir.  Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde 
bulunulur.

10.11. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.12. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili 
varlığın işlem gördüğü para birimine Halkbank’ın anlık döviz kurları üzerinden 
dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Bu sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında 

tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

10.14. Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği 
seviyeye çekebilir. Bu olası değişiklikler Aracı Kurum’un web sitesi üzerinden 
bildirilecektir.  Yapılan bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de 
etkileyebilir. 

11. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (SWAP)

Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma 
maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre 
de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri 
hesabına yansıtılır. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları, söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların tatil 
olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. 
Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde Halkbank anlık döviz kuru uygulanır.

12. SCALPING

Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı 
tutar. Müşteri’nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum’un doğrudan 
veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum’un uğrayacağı her türlü zararı 
tazminini Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir.

13. İŞLEMLERİN TASFİYESİ

13.1. Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. 

13.2. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, 
açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki 
Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu 
karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen 
banka hesabına yatıracaktır.

13.3. Ödemelerin USD cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri’nin ödemenin farklı bir 
para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Halkbank anlık 
döviz kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

14. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

14.1. Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık 
giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

14.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve 

miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara 
ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul 
kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü 
komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı 
bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü 
olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık 
bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre 
içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik 
ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

14.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

14.4. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda (Ek.4) belirttiği esaslar 
çerçevesinde yapılacaktır. Müşteri’nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde 
hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler 
Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

14.5. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

15. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler 
tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri 
(hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter 
ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile 
bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına 
ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri 
tarafından ödenecektir. 

15.2. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir. 

15.3. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, harç, 
fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer tüm 
masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

16. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

16.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. 
Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır. 

• Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi,
• Müşteri’nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
• Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat 

olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı 
nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen 
karşılıksız kalması. 

16.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ Repo-Ters 
Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüd faizi 
ödemeyi kabul eder.

17. TAZMİNAT

Müşteri kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine 
getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve 
Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış 
olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve 
telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

i. Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya,
ii. Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış 

olması ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşması şartıyla kabul eder.

Aracı Kurum 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, 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 ya da hükümetin veya 
herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) 
dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar 
yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde 
Takasbank’ın veya Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması 
sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını 
Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, ve/veya diğer kurumların ilgili bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; 
mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı 
Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak ve 
kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, 

Aracı Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder.
18. HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her 
türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini 
oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, 
Aracı Kurum’un Medeni Kanun’un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla 
bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının Aracı 
Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş 
olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından takas ve mahsup 
edileceğini veya özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen 
satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V.’ni de ekleyerek, alacağına takas ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam 
altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu 
kabzı konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı 
zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, 
kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum’un merkezi şubeleri veya hesap açımına yetkili Halkbank şubeleri nezdinde 
açılan Müşteri’ye ait hesaplarda Müşteri’nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile 
bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri’nin sahip olduğu pozisyonlar ve 
diğer menkul kıymetler izlenir. Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya 
hapis hakkı kapsamındaki pozisyonlarını, özen borcu içinde ve Müşteri menfaatlerini 
gözeterek kapama ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım satım ve 
diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı 
Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas 
ve mahsup yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye 
kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde 
saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

19. ŞİRKET’İN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

19.1. Müşteri, Aracı Kurum’un Türkiye’de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya 
politik karışıklıklar; Aracı Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve 
dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli 
maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa 
koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal 
düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden 
tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini  ve bunlardan dolayı 
Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

19.2. Aracı Kurum, Müşteri’ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat 
kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı 
kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve 
belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle işlem platformu 
vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında 
farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve 
böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum’un 
kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

19.3. Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu 
olmayacaktır.

19.4. Müşteri, işlem platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, 
mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında 
ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya 
Aracı Kurum’un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 
kayıplarından Aracı Kurum’u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem platformunun 
kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin 
sorumluluğudur.

19.5. Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş 
olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, 
işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum’un 
belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve 
yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı 
Kurum’un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları vasıtasıyla canlı destek, 
ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

19.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’nu  kullandığı veya işlem platformu’na 
bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri’nin 
maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

20. SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Müşteri arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, Müşteri’nin 
sadece kendisi veya temsilcisi olduğu, gerçek veya  tüzel kişi nam ve hesabına işlem 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 39. 
Maddesinde belirtilen izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin takip ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal Müşteri ile 
hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.
Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması ve yapılan izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olması 
halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini keserek Kurul’a bildirimde bulunur.

Müşteri’nin Kurul’un gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Kurul’un ilgili 
mevzuatında tanımlanması yapılan “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” hükmü kapsamına 

dahil olduğu, Aracı Kurum veya Kurul raporu ve / veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde 
Aracı Kurum’un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararların ödemeyi ayrıca Aracı Kurum 
nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıklar üzerinde Aracı Kurum tarafından kanuni 
koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.

Müşteri iş bu sözleşme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul 
malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiç bir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul 
malları ve nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan 
hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi 
bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde 
bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı 
yapılarak sermaye piyasası aracı 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 olarak tazmin edeceğini ve 
alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum tarafından uygulanan repo - ters 
repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum’a ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.

22. HATALI İŞLEM VE İHMALLER

Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum’un 
talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum 
ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

Herhangi bir anda bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olmasının veyahut 
geçersiz, kanun dışı veya uygulanamaz hale gelmesinin bu Sözleşme’nin diğer 
hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir.

24. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile herhangi bir zamanda ve dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta 
ile derhal bildirecektir. 

Müşteri, değişiklik bildirimini aldığını ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen 
tarihten itibaren yedi gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda 
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri’nin bu nedenle 
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi 

bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine 
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

25. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar, Türk hukukuna tabi olarak 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

26. DELİL ŞARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet 
vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı 
durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda 
elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, 
Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir 
delil niteliğindedir.

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum defter ve 
kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve 
kabul eder.

27. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar, SPK Kanunu ile 
Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine tabi olup, söz konusu yasa ve tebliğlere 
göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

28. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN HALLER

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder 
ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı 
bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını 
ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. 

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

29. FERAGATLER

Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile 
bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç 

SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” ve 
ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap sahibi 
olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile 
yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel kişi statüsünde 
olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, 
sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek gerçek kişilerin 
kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı Kurum’un talep 
edeceği diğer dokümanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. Aracı Kurum bu 
dokümanları, suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yüküm-
lüdür.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali 
durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan Müşteri Bilgi 
Formu’nu dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu 
takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek güncellemek zorundadır, aksi halde 
Aracı Kurum 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.

kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve 
hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması 
kaydıyla geçerlilik kazanır.

30. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme’de gösterilen adresleridir. Taraflar, adresindeki 
vaki değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm 
tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. 

31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre yürürlükte kalacaktır. Ancak 
taraflardan birinin fesih talebi bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı 
süre ile yenilenmiş kabul edilecektir. Aracı Kurum, Müşteri’nin sözleşme hükümlerine 
aykırı davranması ve haklı sebeplerin varlığı halinde 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek 
koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Müşteri’nin Aracı Kurum’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda 
söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Müşteri 7 (yedi) iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydı ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Aracı Kurum yapılan fesih bildirimine rağmen 
Müşteri tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya menkul kıymetler için Aracı Kurum, 
masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri’nin talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve 
menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri’ye ait menkul kıymetler mislen 
teslim edilir.

32. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

32 (otuziki) madde, 18 (onsekiz) sayfa ve 4 (dört) adet ekten oluşan müteselsil sıra numaralı 
ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul 
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri 

tarafından, metnin tümü ve ekleri üzerinde kısmi ve/veya tamamen bir değişiklik, ekleme, 
eksiltme yapılamaz.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI  

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu 
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek 
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 

3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, 
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde 
olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 

ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir 
açıklama talep etmelisiniz. 

8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından 
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu 
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 
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Müşteri İmzası

Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun 
ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 31/01/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile çerçeve sözleşme akdedebilir. Müşteri, 
sözleşmenin bu şekilde kurulabilmesi için 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve Finansal Hizmetlere 
İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak sözleşmenin özgür 
iradesi ile kurulmasını kabul ettiğini, yatırım kuruluşunun onayını ihtiva eden sözleşmenin 
bir suretinin kendisine iletildiğini kabul ve beyan eder.
Aracı Kurum müşterileri ile akdettikleri çerçeve sözleşmeyi daha sonra elektronik ortamda 
değiştirebilir ve çerçeve sözleşmedeki değişiklikleri elektronik ortamda müşteri onayına 
sunabilir. Müşteri, çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik yapılması husu-
sunda yatırım kuruluşuna onay verdiğini kabul ve beyan eder. Müşteri onayının elektronik 
imza ile veya müşteriye kuruluş tarafından atanan şifre ile sağlanmış olması ve müşterinin 
ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayını elektronik ortamda vermiş olması 
esastır.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1.  İşbu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni, HALK YATIRIM’ın, 
ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 
madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve bu varlıkların 
dayanak olarak kabul edildiği ürünler dahil her türlü türev aracın yetkili borsalar, 
teşkilatlanmış piyasalar veya elektronik işlem platformları aracılığıyla alım satımı ile 
ilgili hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde MÜŞTERİ’ye sağlayacağı hizmetlerin 
kapsamını ve bunlarla ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektedir.

3.2. Taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri 
Genel Hüküm ve Şartları’nın ayrılmaz bir parçası olan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”, MÜŞTERİ’nin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık  
Çerçeve Sözleşmesi” kapsamındaki  hizmetleri  ARACI KURUM’dan talep etmesi 
halinde geçerlik kazanacak  olup, burada  düzenlenmemiş  olan hususlarda, Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın ilgili 
hükümleri geçerli olacaktır.

3.3.  MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz 
konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

3.4. Tarafların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve 
Şartları’nda belirtilen adresi,  bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi” için de geçerlidir.

4. TANIM VE KISALTMALAR

Bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde geçen aşağıdaki tanım ve 
kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece, karşılarında gösterilen anlamlarda 
kullanılmıştır;

Profesyonel ve genel müşteri: Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet 
esaslarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel ve genel müşterilerdir.

Türev  Araçlar: Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 
kıymetli madenlere ve yabancı paraya dayalı ve borsa sözleşmesi adı altında alım ve satımı 
yapılan hak ve/veya yükümlülüklere konu olan her türlü enstrüman ile fark sözleşmeleri 
(CFD - Contract for Difference), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev 
araç anlamına gelir.

Borsa Sözleşmesi: Her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri anlamına gelir.

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı 
veya yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı veya yabancı parayı alma veya satma hakkı 
veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmelerdir.

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın opsiyon sözleşmesini satan tarafa 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği tutardır.

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon 
tutarını gösteren oranı,

Özsermaye Halleri: Dayanak varlık olan payların fiyat ve/veya miktarında değişime yol açan 
sermaye artırımı, temettü ödemesi ve diğer kurumsal işlemler ile bunların bileşimi sonucu 
ortaya çıkan durumları ifade eder.

Müşteri İmzası



Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı  :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No  :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” ve 
ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap sahibi 
olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile 
yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel kişi statüsünde 
olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, 
sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek gerçek kişilerin 
kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı Kurum’un talep 
edeceği diğer dokümanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. Aracı Kurum bu 
dokümanları, suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yüküm-
lüdür.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali 
durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan Müşteri Bilgi 
Formu’nu dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu 
takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek güncellemek zorundadır, aksi halde 
Aracı Kurum 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.
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Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun 
ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 31/01/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile çerçeve sözleşme akdedebilir. Müşteri, 
sözleşmenin bu şekilde kurulabilmesi için 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve Finansal Hizmetlere 
İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak sözleşmenin özgür 
iradesi ile kurulmasını kabul ettiğini, yatırım kuruluşunun onayını ihtiva eden sözleşmenin 
bir suretinin kendisine iletildiğini kabul ve beyan eder.
Aracı Kurum müşterileri ile akdettikleri çerçeve sözleşmeyi daha sonra elektronik ortamda 
değiştirebilir ve çerçeve sözleşmedeki değişiklikleri elektronik ortamda müşteri onayına 
sunabilir. Müşteri, çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik yapılması husu-
sunda yatırım kuruluşuna onay verdiğini kabul ve beyan eder. Müşteri onayının elektronik 
imza ile veya müşteriye kuruluş tarafından atanan şifre ile sağlanmış olması ve müşterinin 
ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayını elektronik ortamda vermiş olması 
esastır.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1.  İşbu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni, HALK YATIRIM’ın, 
ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 
madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve bu varlıkların 
dayanak olarak kabul edildiği ürünler dahil her türlü türev aracın yetkili borsalar, 
teşkilatlanmış piyasalar veya elektronik işlem platformları aracılığıyla alım satımı ile 
ilgili hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde MÜŞTERİ’ye sağlayacağı hizmetlerin 
kapsamını ve bunlarla ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektedir.

3.2. Taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri 
Genel Hüküm ve Şartları’nın ayrılmaz bir parçası olan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”, MÜŞTERİ’nin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık  
Çerçeve Sözleşmesi” kapsamındaki  hizmetleri  ARACI KURUM’dan talep etmesi 
halinde geçerlik kazanacak  olup, burada  düzenlenmemiş  olan hususlarda, Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın ilgili 
hükümleri geçerli olacaktır.

3.3.  MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz 
konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

3.4. Tarafların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve 
Şartları’nda belirtilen adresi,  bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi” için de geçerlidir.

4. TANIM VE KISALTMALAR

Bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde geçen aşağıdaki tanım ve 
kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece, karşılarında gösterilen anlamlarda 
kullanılmıştır;

Profesyonel ve genel müşteri: Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet 
esaslarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel ve genel müşterilerdir.

Türev  Araçlar: Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 
kıymetli madenlere ve yabancı paraya dayalı ve borsa sözleşmesi adı altında alım ve satımı 
yapılan hak ve/veya yükümlülüklere konu olan her türlü enstrüman ile fark sözleşmeleri 
(CFD - Contract for Difference), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev 
araç anlamına gelir.

Borsa Sözleşmesi: Her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri anlamına gelir.

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı 
veya yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı veya yabancı parayı alma veya satma hakkı 
veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmelerdir.

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın opsiyon sözleşmesini satan tarafa 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği tutardır.

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon 
tutarını gösteren oranı,
 
Özsermaye Halleri: Dayanak varlık olan payların fiyat ve/veya miktarında değişime yol açan 
sermaye artırımı, temettü ödemesi ve diğer kurumsal işlemler ile bunların bileşimi sonucu 
ortaya çıkan durumları ifade eder.
 

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi 
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama 
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 
10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 

teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

 
11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 

borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.

12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ 
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 

Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

    
YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.

Müşteri İmzası



Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı  :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No  :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” ve 
ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap sahibi 
olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile 
yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel kişi statüsünde 
olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, 
sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek gerçek kişilerin 
kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı Kurum’un talep 
edeceği diğer dokümanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. Aracı Kurum bu 
dokümanları, suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yüküm-
lüdür.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali 
durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan Müşteri Bilgi 
Formu’nu dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu 
takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek güncellemek zorundadır, aksi halde 
Aracı Kurum 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.

Sözleşme Grubu: Aynı dayanak varlık üzerine düzenlenmiş, benzer niteliklere göre 
sınıflandırılmış sözleşmelerdir.

Fark Sözleşmesi (CFD - Contract for Difference): Yatırılan belli bir teminat tutarı 
karşılığında, yatırımcı ile fark sözleşmesi sağlayıcısı arasında yapılan, açılış ile kapanış 
fiyatı arasındaki farkın mevcut pozisyonun yönüne göre nakit olarak hesaba yansıtıldığı, 
dayanak varlığa sahip olunmayan ve kaldıraçlı işlem yapma olanağı bulunan finansal 
sözleşmelerdir.

Borsa: Borsa İstanbul veya yetkili diğer borsalar ya da teşkilatlanmış piyasalar anlamına 
gelir.

Elektronik İşlem Platformu: Aracı Kurum’un uygun göreceği sermaye piyasası araçlarının 
alım satımına olanak sağlayan, Müşteri’nin bilgisayarına ve/ veya mobil cihazına ayrı olarak 
ve/veya bir arada yüklenebilen ve ilgili ürünlere ait fiyatların görüntülenebildiği yazılım 
sistemidir.

Yurt Dışı Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim 
Formu: “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” kapsamında 
gerçekleştirilecek işlemlerin riskini belirten  ve  bu konu hakkındaki açıklamaları içeren, 
Müşteri’ye bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” imzalanmadan önce 
verilen bildirim formu anlamına gelir.

İşlem Teminatı: İşlem yapılan ülkede geçerli olan Sermaye Piyasası  Mevzuatı ve/veya  
işlem  yapılan borsaların düzenlemeleri veya Aracı Kurum düzenlemeleri uyarınca Aracı 
Kurum nezdinde bulundurması şart koşulan teminat anlamına gelir.

Açık Pozisyon: Ters işlem ya da nakit veya fiziki uzlaşma ile kapatılmamış pozisyonlar 
anlamına gelir.

Kısa Pozisyon: Sahibine, vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde, sözleşmenin vadesi 
geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda  satmak  ya 
da  nakdi  uzlaşmayı sağlamak; alım opsiyonuna ilişkin işlemlerde sözleşmenin vadesinde 
veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamak; satım  opsiyonuna  ilişkin  
işlemlerde  ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlamak yükümlülüğü veren pozisyondur.

Uzun Pozisyon: Sahibine, vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde, sözleşmenin 
vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın 
almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamak yükümlülüğü; alım opsiyonuna ilişkin 
sözleşmelerde, sözleşmenin vadesinde veya vadeye ka- dar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkı; satım opsiyonuna ilişkin işlemlerde sözleşmenin vadesinde 
veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
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Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun 
ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 31/01/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile çerçeve sözleşme akdedebilir. Müşteri, 
sözleşmenin bu şekilde kurulabilmesi için 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve Finansal Hizmetlere 
İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak sözleşmenin özgür 
iradesi ile kurulmasını kabul ettiğini, yatırım kuruluşunun onayını ihtiva eden sözleşmenin 
bir suretinin kendisine iletildiğini kabul ve beyan eder.
Aracı Kurum müşterileri ile akdettikleri çerçeve sözleşmeyi daha sonra elektronik ortamda 
değiştirebilir ve çerçeve sözleşmedeki değişiklikleri elektronik ortamda müşteri onayına 
sunabilir. Müşteri, çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik yapılması husu-
sunda yatırım kuruluşuna onay verdiğini kabul ve beyan eder. Müşteri onayının elektronik 
imza ile veya müşteriye kuruluş tarafından atanan şifre ile sağlanmış olması ve müşterinin 
ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayını elektronik ortamda vermiş olması 
esastır.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1.  İşbu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni, HALK YATIRIM’ın, 
ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 
madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve bu varlıkların 
dayanak olarak kabul edildiği ürünler dahil her türlü türev aracın yetkili borsalar, 
teşkilatlanmış piyasalar veya elektronik işlem platformları aracılığıyla alım satımı ile 
ilgili hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde MÜŞTERİ’ye sağlayacağı hizmetlerin 
kapsamını ve bunlarla ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektedir.

3.2. Taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri 
Genel Hüküm ve Şartları’nın ayrılmaz bir parçası olan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”, MÜŞTERİ’nin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık  
Çerçeve Sözleşmesi” kapsamındaki  hizmetleri  ARACI KURUM’dan talep etmesi 
halinde geçerlik kazanacak  olup, burada  düzenlenmemiş  olan hususlarda, Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın ilgili 
hükümleri geçerli olacaktır.

3.3.  MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz 
konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

3.4. Tarafların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve 
Şartları’nda belirtilen adresi,  bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi” için de geçerlidir.

4. TANIM VE KISALTMALAR

Bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde geçen aşağıdaki tanım ve 
kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece, karşılarında gösterilen anlamlarda 
kullanılmıştır;

Profesyonel ve genel müşteri: Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet 
esaslarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel ve genel müşterilerdir.

Türev  Araçlar: Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 
kıymetli madenlere ve yabancı paraya dayalı ve borsa sözleşmesi adı altında alım ve satımı 
yapılan hak ve/veya yükümlülüklere konu olan her türlü enstrüman ile fark sözleşmeleri 
(CFD - Contract for Difference), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev 
araç anlamına gelir.

Borsa Sözleşmesi: Her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri anlamına gelir.

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı 
veya yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı veya yabancı parayı alma veya satma hakkı 
veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmelerdir.

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın opsiyon sözleşmesini satan tarafa 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği tutardır.

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon 
tutarını gösteren oranı,
 
Özsermaye Halleri: Dayanak varlık olan payların fiyat ve/veya miktarında değişime yol açan 
sermaye artırımı, temettü ödemesi ve diğer kurumsal işlemler ile bunların bileşimi sonucu 
ortaya çıkan durumları ifade eder.
 

belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmada bulunmak hakkı veren pozisyondur.

Takas Merkezi: Borsa İstanbul’da gerçekleşen işlemlerin takasını gerçekleştirmek üzere 
Borsada oluşturulan merkezi veya görevlendirilen diğer kurumları ifade eder.

Ters İşlem: Alış işlemi karşısında satış, satış işlemi karşısında alış anlamına gelir.

Saklama Kuruluşu: İşleme konu olan sermaye piyasası araçlarının Müşteri  adına fiziken 
ve/veya kayden saklandığı ve Aracı Kurum tarafından ilgili sermaye piyasası aracı ile ilgili 
işlemin niteliğine bağlı olarak belirlenecek olan yetkili kurum ya da kuruluştur.

Taşıma Maliyeti/Kazancı (Gecelik Faiz): İlgili fark sözleşmelerinde mevcut pozisyonun bir 
sonraki güne taşınması sonucunda yatırımcının gelir elde ettiği veya gidere katlandığı tutarı 
ifade eder.

5. FORMLAR

5.1. Taraflar, Yurt dışı Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satım işlemlerine İlişkin Risk 
Bildirim Formu’nun, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin 
ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi”nin ekini teşkil ettiğini kabul ederler.

5.2.  Müşteri’nin, işbu sözleşme imzalanmasında önce Uygunluk Testi yapması zorunludur. 
Müşteri, Uygunluk Testi için verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumlu olduğunu; söz 
konusu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri derhal Aracı Kurum’a yazılı olarak 
bildireceğini, bilgilerin teyidi için gerekli her türlü bilgi ve belgenin talep edilmesi 
halinde bu talebi derhal karşılayacağını, eksik, güncel olmayan ya da gerçeğe aykırı 
bilgi verdiğinin tespit edilmesi halinde, işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerinin Aracı 
Kurum tarafından herhangi bir ihtar ya da ihbara gerek kalmaksızın derhal 
sonlandırılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.  Bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” imzalanmadan   önce,  HALK  
YATIRIM,   “Yurt dışı Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satım işlemlerine İlişkin Risk 
Bildirim Formu”nun bir  örneğini YATIRIMCI’ya  verdiğini, YATIRIMCI  ise,  bu  Yurt Dışı 
Piyasalarda İşlem Gören Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık 
Çerçeve Sözleşmesi’nı imzalamadan önce HALK YATIRIM tarafından kendisine sunulan 
“Yurt dışı Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satım işlemlerine İlişkin Risk Bildirim 
Formu”nu tam ve eksiksiz olarak okuduğunu ve bir örneğinin kendisine verildiğini 
kabul eder.

6. ALIM VE SATIM EMİRLERİNİN KABULÜNE İLİŞKİN ESASLAR

6.1.  Müşteri emirleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan 
Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (III-45.1) hükümlerine uygun 
olarak kabul edilir.

6.2.  Aracı Kurum, Müşteri’nin yazılı, sözlü veya Elektronik İşlem  Platformu aracılığıyla 
ilettiği  her türlü alım ve satım emirlerini tamamen veya kısmen kabul etmeme 

hakkına sahiptir. Emirlerin kabul edilmemesi halinde, Aracı Kurum, 
Müşteri’yi veya temsilcisini haberdar edecektir.

6.3.  Aracı Kurum, Müşteri’den bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin 
7’nci maddesinde belirlenen ilkeler uyarınca işlem teminatlarını Aracı Kurum 
nezdinde bulundurmasını isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na 
uygun olması kaydıyla, Aracı Kurum, Müşteri’nin emrini Müşteri gerekli ödemeyi 
yapmamış ya da teminat olarak vereceği sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. İlgili 
borsa tarafından yapılan işlem teminat kontrolü sonucunda emirlerin eşleşmesi 
esnasında ilgili hesapta yeterli teminatının bulunmaması durumunda, emirler Borsaya 
iletilmeden iptal edilebilir. Bu nedenle emrin iptal edilmesinden Aracı Kurum sorumlu 
olmayacaktır. Müşteri, bu sebeple ilgili borsaya ödenmesi gerekli her türlü ceza, ücret, 
komisyon ve ferilerini ödemekle yükümlüdür.

6.4.  Fiyat tespitinden ve/veya alım satım kararlarından kaynaklanan kâr ve her türlü  
zarardan Müşteri sorumludur.

7. MÜŞTERİ EMİRLERİNDE FİYAT BELİRLEME ŞEKLİ

7.1.  Müşteri tarafından verilen emirler, “Piyasa Emri” ve “Limitli Emir” olarak verilebilir. 
Müşteri, verdiği tüm emirlerin, Yurt dışı MuhabirAracı Kurum’a sağladığı, “emrin 
verildiği andaki en iyi fiyattan” gerçekleştirilecek emir olduğunu kabul, beyan, taahhüt 
eder. Müşteri’nin limit fiyatlı emirleri ise, piyasanın ilgili fiyat seviyesine gelmesiyle 
“Piyasa Fiyatlı Emir” haline dönüşecektir.

Fark sözleşmelerinde verilen emirler, piyasa fiyatlı emirlerdir.

Piyasa Fiyatlı Emir: Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan alım veya satım 
yapılmasını öngören emir türüdür.

Pozisyon Kapatma Emri: Müşteri’nin açık pozisyonlarını kısmen veya tamamen kapatmak 
için verdiği ve elektronik işlem platformundan emir iletimi sırasında pozisyon kapatma emri 
seçeneğiyle gönderdiği emir türüdür.

Limitli Emir: Alım veya satımın Müşteri tarafından belirlenmiş sabir bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngören emirdir. Piyasanın Müşteri tarafından belirlenen fiyat seviye-
sine gelmesi halinde, limitli emir Piyasa Fiyatlı Emir halini alır.

Limitli Alım Emri: Piyasanın belirlenen fiyat seviyesine geldiği zaman, Müşteri’nin daha 
önce belirlemiş olduğu hacimde, piyasa fiyatından alım yapması emridir.

Limitli Satım Emri: Piyasa belirlenen fiyat seviyesine geldiği zaman, Müşteri’nin daha önce 
belirlemiş olduğu hacimde, piyasa fiyatından satım yapması emridir.

Zarar Durdurmalı (Stop Loss) Emir: Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların 
aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınırlandırılması amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir 
düzeye ulaşması halinde Piyasa Fiyatlı Emir haline gelen emir türüdür.

Kâr Alma (Take Profit) Emri: Mevcut pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların 
lehte gelişmesi halinde kârın realize edilmesi (gerçekleştirilmesi) amacıyla verilen ve 
fiyatların belirlenen seviyeye ulaşması halinde Piyasa Fiyatlı Emir haline gelen emir 
türüdür.

Emir türüne bağlı kalınmaksızın fiyatlarda oluşabilecek kayma (slipaj) ve boşluklar (GAP) 
nedeniyle Müşteri’nin belirlemiş olduğu seviyeden emirler kabul edilemeyebilir. Bu tür 
durumlarda piyasa fiyatlı emirler Aracı Kurum tarafından en yakın fiyat seviyesinden 
gerçekleştirilebilir.

7.2.  Müşteri,  yukarıda belirtilen emir yöntemlerinin uygulanmasının ilgili borsaların 
düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini,  belirtilenler haricinde, farklı geçerli 
emir yöntemlerinin bulunması durumunda işlem- lerinin bu emir yöntemlerine uygun 
olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

7.3.  Fiyat belirleme ile ilgili doğacak kâr ve zarardan Müşteri sorumludur.

8. EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

8.1.  Müşteri,  yazılı, sözlü ve/veya Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla ilettiği alım ve 
satım emrinde, emir geçerlilik süresine tarih belirtmek suretiyle yer verebilir. Müşteri, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen aşağıdaki emir seçeneklerinden birisini 
seçecektir.

Seans Emri: Emir sadece girildiği seansta geçerlidir. Seans sonuna kadar eşleşmezse 
borsa sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir.

Günlük  Emir:  Emir girildiği günde geçerlidir. Gün sonuna  kadar  eşleşmezse  borsa 
sistemi  tarafından otomatik olarak iptal edilir.

İptale  Kadar Geçerli Emir: Emir, girildiği seanstan itibaren iptal edilene kadar geçerlidir. 
Bu emir süresi seçildiğinde, emrin iptal edilmediği ve eşleşmediği durumda, emir borsa 
işlem sözleşmesinin vade sonuna kadar geçerli olur ve vade sonunda sistem tarafından 
otomatik olarak iptal edilir.

Tarihli  Emir: Emir, sisteme girilen tarihe kadar geçerlidir. Belirtilen tarihe kadar 
eşleşmezse ya da iptal edilmezse, bu tarihte gün sonunda sistem tarafından otomatik 
olarak iptal edilir.

Piyasa  Fiyatlı  Emir: Müşteri’nin piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak 
alım veya satım yapmasını sağlayan emir tipidir.

Limitli Emir: Daha önceden belirlenmiş pasif fiyatlara alım veya satım yönünde işlem 
yapmak için kullanılan emir tipidir. Limitli alım emrinde, işlem, en iyi alış fiyatından veya 
piyasa fiyatının altındaki seviyelerden, limitli satım emrinde ise, en iyi satış fiyatından veya 
piyasa fiyatının üstündeki fiyat seviyelerinden gerçekleşebilir. 

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi 
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama 
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 
10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 

teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

 
11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 

borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.

12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ 
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 

Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

    
YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.

Müşteri İmzası



Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” ve 
ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap sahibi 
olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile 
yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel kişi statüsünde 
olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, 
sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek gerçek kişilerin 
kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı Kurum’un talep 
edeceği diğer dokümanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. Aracı Kurum bu 
dokümanları, suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yüküm-
lüdür.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali 
durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan Müşteri Bilgi 
Formu’nu dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu 
takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek güncellemek zorundadır, aksi halde 
Aracı Kurum 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.

Sözleşme Grubu: Aynı dayanak varlık üzerine düzenlenmiş, benzer niteliklere göre 
sınıflandırılmış sözleşmelerdir.

Fark Sözleşmesi (CFD - Contract for Difference): Yatırılan belli bir teminat tutarı 
karşılığında, yatırımcı ile fark sözleşmesi sağlayıcısı arasında yapılan, açılış ile kapanış 
fiyatı arasındaki farkın mevcut pozisyonun yönüne göre nakit olarak hesaba yansıtıldığı, 
dayanak varlığa sahip olunmayan ve kaldıraçlı işlem yapma olanağı bulunan finansal 
sözleşmelerdir.

Borsa: Borsa İstanbul veya yetkili diğer borsalar ya da teşkilatlanmış piyasalar anlamına 
gelir.

Elektronik İşlem Platformu: Aracı Kurum’un uygun göreceği sermaye piyasası araçlarının 
alım satımına olanak sağlayan, Müşteri’nin bilgisayarına ve/ veya mobil cihazına ayrı olarak 
ve/veya bir arada yüklenebilen ve ilgili ürünlere ait fiyatların görüntülenebildiği yazılım 
sistemidir.

Yurt Dışı Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim 
Formu: “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” kapsamında 
gerçekleştirilecek işlemlerin riskini belirten  ve  bu konu hakkındaki açıklamaları içeren, 
Müşteri’ye bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” imzalanmadan önce 
verilen bildirim formu anlamına gelir.

İşlem Teminatı: İşlem yapılan ülkede geçerli olan Sermaye Piyasası  Mevzuatı ve/veya  
işlem  yapılan borsaların düzenlemeleri veya Aracı Kurum düzenlemeleri uyarınca Aracı 
Kurum nezdinde bulundurması şart koşulan teminat anlamına gelir.

Açık Pozisyon: Ters işlem ya da nakit veya fiziki uzlaşma ile kapatılmamış pozisyonlar 
anlamına gelir.

Kısa Pozisyon: Sahibine, vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde, sözleşmenin vadesi 
geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda  satmak  ya 
da  nakdi  uzlaşmayı sağlamak; alım opsiyonuna ilişkin işlemlerde sözleşmenin vadesinde 
veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamak; satım  opsiyonuna  ilişkin  
işlemlerde  ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlamak yükümlülüğü veren pozisyondur.

Uzun Pozisyon: Sahibine, vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde, sözleşmenin 
vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın 
almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamak yükümlülüğü; alım opsiyonuna ilişkin 
sözleşmelerde, sözleşmenin vadesinde veya vadeye ka- dar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkı; satım opsiyonuna ilişkin işlemlerde sözleşmenin vadesinde 
veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
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Müşteri İmzası

Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun 
ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 31/01/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile çerçeve sözleşme akdedebilir. Müşteri, 
sözleşmenin bu şekilde kurulabilmesi için 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve Finansal Hizmetlere 
İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak sözleşmenin özgür 
iradesi ile kurulmasını kabul ettiğini, yatırım kuruluşunun onayını ihtiva eden sözleşmenin 
bir suretinin kendisine iletildiğini kabul ve beyan eder.
Aracı Kurum müşterileri ile akdettikleri çerçeve sözleşmeyi daha sonra elektronik ortamda 
değiştirebilir ve çerçeve sözleşmedeki değişiklikleri elektronik ortamda müşteri onayına 
sunabilir. Müşteri, çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik yapılması husu-
sunda yatırım kuruluşuna onay verdiğini kabul ve beyan eder. Müşteri onayının elektronik 
imza ile veya müşteriye kuruluş tarafından atanan şifre ile sağlanmış olması ve müşterinin 
ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayını elektronik ortamda vermiş olması 
esastır.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1.  İşbu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni, HALK YATIRIM’ın, 
ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 
madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve bu varlıkların 
dayanak olarak kabul edildiği ürünler dahil her türlü türev aracın yetkili borsalar, 
teşkilatlanmış piyasalar veya elektronik işlem platformları aracılığıyla alım satımı ile 
ilgili hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde MÜŞTERİ’ye sağlayacağı hizmetlerin 
kapsamını ve bunlarla ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektedir.

3.2. Taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri 
Genel Hüküm ve Şartları’nın ayrılmaz bir parçası olan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”, MÜŞTERİ’nin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık  
Çerçeve Sözleşmesi” kapsamındaki  hizmetleri  ARACI KURUM’dan talep etmesi 
halinde geçerlik kazanacak  olup, burada  düzenlenmemiş  olan hususlarda, Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın ilgili 
hükümleri geçerli olacaktır.

3.3.  MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz 
konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

3.4. Tarafların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve 
Şartları’nda belirtilen adresi,  bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi” için de geçerlidir.

4. TANIM VE KISALTMALAR

Bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde geçen aşağıdaki tanım ve 
kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece, karşılarında gösterilen anlamlarda 
kullanılmıştır;

Profesyonel ve genel müşteri: Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet 
esaslarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel ve genel müşterilerdir.

Türev  Araçlar: Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 
kıymetli madenlere ve yabancı paraya dayalı ve borsa sözleşmesi adı altında alım ve satımı 
yapılan hak ve/veya yükümlülüklere konu olan her türlü enstrüman ile fark sözleşmeleri 
(CFD - Contract for Difference), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev 
araç anlamına gelir.

Borsa Sözleşmesi: Her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri anlamına gelir.

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı 
veya yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı veya yabancı parayı alma veya satma hakkı 
veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmelerdir.

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın opsiyon sözleşmesini satan tarafa 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği tutardır.

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon 
tutarını gösteren oranı,

Özsermaye Halleri: Dayanak varlık olan payların fiyat ve/veya miktarında değişime yol açan 
sermaye artırımı, temettü ödemesi ve diğer kurumsal işlemler ile bunların bileşimi sonucu 
ortaya çıkan durumları ifade eder.

belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmada bulunmak hakkı veren pozisyondur.

Takas Merkezi: Borsa İstanbul’da gerçekleşen işlemlerin takasını gerçekleştirmek üzere 
Borsada oluşturulan merkezi veya görevlendirilen diğer kurumları ifade eder.

Ters İşlem: Alış işlemi karşısında satış, satış işlemi karşısında alış anlamına gelir.

Saklama Kuruluşu: İşleme konu olan sermaye piyasası araçlarının Müşteri  adına fiziken 
ve/veya kayden saklandığı ve Aracı Kurum tarafından ilgili sermaye piyasası aracı ile ilgili 
işlemin niteliğine bağlı olarak belirlenecek olan yetkili kurum ya da kuruluştur.

Taşıma Maliyeti/Kazancı (Gecelik Faiz): İlgili fark sözleşmelerinde mevcut pozisyonun bir 
sonraki güne taşınması sonucunda yatırımcının gelir elde ettiği veya gidere katlandığı tutarı 
ifade eder.

5. FORMLAR

5.1. Taraflar, Yurt dışı Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satım işlemlerine İlişkin Risk 
Bildirim Formu’nun, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin 
ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi”nin ekini teşkil ettiğini kabul ederler.

5.2.  Müşteri’nin, işbu sözleşme imzalanmasında önce Uygunluk Testi yapması zorunludur. 
Müşteri, Uygunluk Testi için verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumlu olduğunu; söz 
konusu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri derhal Aracı Kurum’a yazılı olarak 
bildireceğini, bilgilerin teyidi için gerekli her türlü bilgi ve belgenin talep edilmesi 
halinde bu talebi derhal karşılayacağını, eksik, güncel olmayan ya da gerçeğe aykırı 
bilgi verdiğinin tespit edilmesi halinde, işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerinin Aracı 
Kurum tarafından herhangi bir ihtar ya da ihbara gerek kalmaksızın derhal 
sonlandırılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.  Bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” imzalanmadan   önce,  HALK  
YATIRIM,   “Yurt dışı Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satım işlemlerine İlişkin Risk 
Bildirim Formu”nun bir  örneğini YATIRIMCI’ya  verdiğini, YATIRIMCI  ise,  bu  Yurt Dışı 
Piyasalarda İşlem Gören Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık 
Çerçeve Sözleşmesi’nı imzalamadan önce HALK YATIRIM tarafından kendisine sunulan 
“Yurt dışı Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satım işlemlerine İlişkin Risk Bildirim 
Formu”nu tam ve eksiksiz olarak okuduğunu ve bir örneğinin kendisine verildiğini 
kabul eder.

6. ALIM VE SATIM EMİRLERİNİN KABULÜNE İLİŞKİN ESASLAR

6.1.  Müşteri emirleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan 
Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (III-45.1) hükümlerine uygun 
olarak kabul edilir.

6.2.  Aracı Kurum, Müşteri’nin yazılı, sözlü veya Elektronik İşlem  Platformu aracılığıyla 
ilettiği  her türlü alım ve satım emirlerini tamamen veya kısmen kabul etmeme 

hakkına sahiptir. Emirlerin kabul edilmemesi halinde, Aracı Kurum, 
Müşteri’yi veya temsilcisini haberdar edecektir.

6.3.  Aracı Kurum, Müşteri’den bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin 
7’nci maddesinde belirlenen ilkeler uyarınca işlem teminatlarını Aracı Kurum 
nezdinde bulundurmasını isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na 
uygun olması kaydıyla, Aracı Kurum, Müşteri’nin emrini Müşteri gerekli ödemeyi 
yapmamış ya da teminat olarak vereceği sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. İlgili 
borsa tarafından yapılan işlem teminat kontrolü sonucunda emirlerin eşleşmesi 
esnasında ilgili hesapta yeterli teminatının bulunmaması durumunda, emirler Borsaya 
iletilmeden iptal edilebilir. Bu nedenle emrin iptal edilmesinden Aracı Kurum sorumlu 
olmayacaktır. Müşteri, bu sebeple ilgili borsaya ödenmesi gerekli her türlü ceza, ücret, 
komisyon ve ferilerini ödemekle yükümlüdür.

6.4.  Fiyat tespitinden ve/veya alım satım kararlarından kaynaklanan kâr ve her türlü  
zarardan Müşteri sorumludur.

7. MÜŞTERİ EMİRLERİNDE FİYAT BELİRLEME ŞEKLİ

7.1.  Müşteri tarafından verilen emirler, “Piyasa Emri” ve “Limitli Emir” olarak verilebilir. 
Müşteri, verdiği tüm emirlerin, Yurt dışı MuhabirAracı Kurum’a sağladığı, “emrin 
verildiği andaki en iyi fiyattan” gerçekleştirilecek emir olduğunu kabul, beyan, taahhüt 
eder. Müşteri’nin limit fiyatlı emirleri ise, piyasanın ilgili fiyat seviyesine gelmesiyle 
“Piyasa Fiyatlı Emir” haline dönüşecektir.

Fark sözleşmelerinde verilen emirler, piyasa fiyatlı emirlerdir.

Piyasa Fiyatlı Emir: Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan alım veya satım 
yapılmasını öngören emir türüdür.

Pozisyon Kapatma Emri: Müşteri’nin açık pozisyonlarını kısmen veya tamamen kapatmak 
için verdiği ve elektronik işlem platformundan emir iletimi sırasında pozisyon kapatma emri 
seçeneğiyle gönderdiği emir türüdür.

Limitli Emir: Alım veya satımın Müşteri tarafından belirlenmiş sabir bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngören emirdir. Piyasanın Müşteri tarafından belirlenen fiyat seviye-
sine gelmesi halinde, limitli emir Piyasa Fiyatlı Emir halini alır.

Limitli Alım Emri: Piyasanın belirlenen fiyat seviyesine geldiği zaman, Müşteri’nin daha 
önce belirlemiş olduğu hacimde, piyasa fiyatından alım yapması emridir.

Limitli Satım Emri: Piyasa belirlenen fiyat seviyesine geldiği zaman, Müşteri’nin daha önce 
belirlemiş olduğu hacimde, piyasa fiyatından satım yapması emridir.

Zarar Durdurmalı (Stop Loss) Emir: Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların 
aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınırlandırılması amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir 
düzeye ulaşması halinde Piyasa Fiyatlı Emir haline gelen emir türüdür.

Kâr Alma (Take Profit) Emri: Mevcut pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların 
lehte gelişmesi halinde kârın realize edilmesi (gerçekleştirilmesi) amacıyla verilen ve 
fiyatların belirlenen seviyeye ulaşması halinde Piyasa Fiyatlı Emir haline gelen emir 
türüdür.

Emir türüne bağlı kalınmaksızın fiyatlarda oluşabilecek kayma (slipaj) ve boşluklar (GAP) 
nedeniyle Müşteri’nin belirlemiş olduğu seviyeden emirler kabul edilemeyebilir. Bu tür 
durumlarda piyasa fiyatlı emirler Aracı Kurum tarafından en yakın fiyat seviyesinden 
gerçekleştirilebilir.

7.2.  Müşteri,  yukarıda belirtilen emir yöntemlerinin uygulanmasının ilgili borsaların 
düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini,  belirtilenler haricinde, farklı geçerli 
emir yöntemlerinin bulunması durumunda işlem- lerinin bu emir yöntemlerine uygun 
olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

7.3.  Fiyat belirleme ile ilgili doğacak kâr ve zarardan Müşteri sorumludur.

8. EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

8.1.  Müşteri,  yazılı, sözlü ve/veya Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla ilettiği alım ve 
satım emrinde, emir geçerlilik süresine tarih belirtmek suretiyle yer verebilir. Müşteri, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen aşağıdaki emir seçeneklerinden birisini 
seçecektir.

Seans Emri: Emir sadece girildiği seansta geçerlidir. Seans sonuna kadar eşleşmezse 
borsa sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir.

Günlük  Emir:  Emir girildiği günde geçerlidir. Gün sonuna  kadar  eşleşmezse  borsa 
sistemi  tarafından otomatik olarak iptal edilir.

İptale  Kadar Geçerli Emir: Emir, girildiği seanstan itibaren iptal edilene kadar geçerlidir. 
Bu emir süresi seçildiğinde, emrin iptal edilmediği ve eşleşmediği durumda, emir borsa 
işlem sözleşmesinin vade sonuna kadar geçerli olur ve vade sonunda sistem tarafından 
otomatik olarak iptal edilir.

Tarihli  Emir: Emir, sisteme girilen tarihe kadar geçerlidir. Belirtilen tarihe kadar 
eşleşmezse ya da iptal edilmezse, bu tarihte gün sonunda sistem tarafından otomatik 
olarak iptal edilir.

Piyasa  Fiyatlı  Emir: Müşteri’nin piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak 
alım veya satım yapmasını sağlayan emir tipidir.

Limitli Emir: Daha önceden belirlenmiş pasif fiyatlara alım veya satım yönünde işlem 
yapmak için kullanılan emir tipidir. Limitli alım emrinde, işlem, en iyi alış fiyatından veya 
piyasa fiyatının altındaki seviyelerden, limitli satım emrinde ise, en iyi satış fiyatından veya 
piyasa fiyatının üstündeki fiyat seviyelerinden gerçekleşebilir. 

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 
teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 
borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.

12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 

Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.

Müşteri İmzası



Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı  :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No  :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” ve 
ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap sahibi 
olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile 
yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel kişi statüsünde 
olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, 
sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek gerçek kişilerin 
kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı Kurum’un talep 
edeceği diğer dokümanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. Aracı Kurum bu 
dokümanları, suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yüküm-
lüdür.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali 
durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan Müşteri Bilgi 
Formu’nu dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu 
takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek güncellemek zorundadır, aksi halde 
Aracı Kurum 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.

Sözleşme Grubu: Aynı dayanak varlık üzerine düzenlenmiş, benzer niteliklere göre 
sınıflandırılmış sözleşmelerdir.

Fark Sözleşmesi (CFD - Contract for Difference): Yatırılan belli bir teminat tutarı 
karşılığında, yatırımcı ile fark sözleşmesi sağlayıcısı arasında yapılan, açılış ile kapanış 
fiyatı arasındaki farkın mevcut pozisyonun yönüne göre nakit olarak hesaba yansıtıldığı, 
dayanak varlığa sahip olunmayan ve kaldıraçlı işlem yapma olanağı bulunan finansal 
sözleşmelerdir.

Borsa: Borsa İstanbul veya yetkili diğer borsalar ya da teşkilatlanmış piyasalar anlamına 
gelir.

Elektronik İşlem Platformu: Aracı Kurum’un uygun göreceği sermaye piyasası araçlarının 
alım satımına olanak sağlayan, Müşteri’nin bilgisayarına ve/ veya mobil cihazına ayrı olarak 
ve/veya bir arada yüklenebilen ve ilgili ürünlere ait fiyatların görüntülenebildiği yazılım 
sistemidir.

Yurt Dışı Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim 
Formu: “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” kapsamında 
gerçekleştirilecek işlemlerin riskini belirten  ve  bu konu hakkındaki açıklamaları içeren, 
Müşteri’ye bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” imzalanmadan önce 
verilen bildirim formu anlamına gelir.

İşlem Teminatı: İşlem yapılan ülkede geçerli olan Sermaye Piyasası  Mevzuatı ve/veya  
işlem  yapılan borsaların düzenlemeleri veya Aracı Kurum düzenlemeleri uyarınca Aracı 
Kurum nezdinde bulundurması şart koşulan teminat anlamına gelir.

Açık Pozisyon: Ters işlem ya da nakit veya fiziki uzlaşma ile kapatılmamış pozisyonlar 
anlamına gelir.

Kısa Pozisyon: Sahibine, vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde, sözleşmenin vadesi 
geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda  satmak  ya 
da  nakdi  uzlaşmayı sağlamak; alım opsiyonuna ilişkin işlemlerde sözleşmenin vadesinde 
veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamak; satım  opsiyonuna  ilişkin  
işlemlerde  ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlamak yükümlülüğü veren pozisyondur.

Uzun Pozisyon: Sahibine, vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde, sözleşmenin 
vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın 
almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamak yükümlülüğü; alım opsiyonuna ilişkin 
sözleşmelerde, sözleşmenin vadesinde veya vadeye ka- dar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkı; satım opsiyonuna ilişkin işlemlerde sözleşmenin vadesinde 
veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
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Müşteri İmzası

Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun 
ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 31/01/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile çerçeve sözleşme akdedebilir. Müşteri, 
sözleşmenin bu şekilde kurulabilmesi için 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve Finansal Hizmetlere 
İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak sözleşmenin özgür 
iradesi ile kurulmasını kabul ettiğini, yatırım kuruluşunun onayını ihtiva eden sözleşmenin 
bir suretinin kendisine iletildiğini kabul ve beyan eder.
Aracı Kurum müşterileri ile akdettikleri çerçeve sözleşmeyi daha sonra elektronik ortamda 
değiştirebilir ve çerçeve sözleşmedeki değişiklikleri elektronik ortamda müşteri onayına 
sunabilir. Müşteri, çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik yapılması husu-
sunda yatırım kuruluşuna onay verdiğini kabul ve beyan eder. Müşteri onayının elektronik 
imza ile veya müşteriye kuruluş tarafından atanan şifre ile sağlanmış olması ve müşterinin 
ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayını elektronik ortamda vermiş olması 
esastır.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1.  İşbu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni, HALK YATIRIM’ın, 
ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 
madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve bu varlıkların 
dayanak olarak kabul edildiği ürünler dahil her türlü türev aracın yetkili borsalar, 
teşkilatlanmış piyasalar veya elektronik işlem platformları aracılığıyla alım satımı ile 
ilgili hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde MÜŞTERİ’ye sağlayacağı hizmetlerin 
kapsamını ve bunlarla ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektedir.

3.2. Taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri 
Genel Hüküm ve Şartları’nın ayrılmaz bir parçası olan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”, MÜŞTERİ’nin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık  
Çerçeve Sözleşmesi” kapsamındaki  hizmetleri  ARACI KURUM’dan talep etmesi 
halinde geçerlik kazanacak  olup, burada  düzenlenmemiş  olan hususlarda, Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın ilgili 
hükümleri geçerli olacaktır.

3.3.  MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz 
konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

3.4. Tarafların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve 
Şartları’nda belirtilen adresi,  bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi” için de geçerlidir.

4. TANIM VE KISALTMALAR

Bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde geçen aşağıdaki tanım ve 
kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece, karşılarında gösterilen anlamlarda 
kullanılmıştır;

Profesyonel ve genel müşteri: Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet 
esaslarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel ve genel müşterilerdir.

Türev  Araçlar: Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 
kıymetli madenlere ve yabancı paraya dayalı ve borsa sözleşmesi adı altında alım ve satımı 
yapılan hak ve/veya yükümlülüklere konu olan her türlü enstrüman ile fark sözleşmeleri 
(CFD - Contract for Difference), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev 
araç anlamına gelir.

Borsa Sözleşmesi: Her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri anlamına gelir.

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı 
veya yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı veya yabancı parayı alma veya satma hakkı 
veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmelerdir.

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın opsiyon sözleşmesini satan tarafa 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği tutardır.

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon 
tutarını gösteren oranı,
 
Özsermaye Halleri: Dayanak varlık olan payların fiyat ve/veya miktarında değişime yol açan 
sermaye artırımı, temettü ödemesi ve diğer kurumsal işlemler ile bunların bileşimi sonucu 
ortaya çıkan durumları ifade eder.
 

belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmada bulunmak hakkı veren pozisyondur.

Takas Merkezi: Borsa İstanbul’da gerçekleşen işlemlerin takasını gerçekleştirmek üzere 
Borsada oluşturulan merkezi veya görevlendirilen diğer kurumları ifade eder.

Ters İşlem: Alış işlemi karşısında satış, satış işlemi karşısında alış anlamına gelir.

Saklama Kuruluşu: İşleme konu olan sermaye piyasası araçlarının Müşteri  adına fiziken 
ve/veya kayden saklandığı ve Aracı Kurum tarafından ilgili sermaye piyasası aracı ile ilgili 
işlemin niteliğine bağlı olarak belirlenecek olan yetkili kurum ya da kuruluştur.

Taşıma Maliyeti/Kazancı (Gecelik Faiz): İlgili fark sözleşmelerinde mevcut pozisyonun bir 
sonraki güne taşınması sonucunda yatırımcının gelir elde ettiği veya gidere katlandığı tutarı 
ifade eder.

5. FORMLAR

5.1. Taraflar, Yurt dışı Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satım işlemlerine İlişkin Risk 
Bildirim Formu’nun, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin 
ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi”nin ekini teşkil ettiğini kabul ederler.

5.2.  Müşteri’nin, işbu sözleşme imzalanmasında önce Uygunluk Testi yapması zorunludur. 
Müşteri, Uygunluk Testi için verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumlu olduğunu; söz 
konusu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri derhal Aracı Kurum’a yazılı olarak 
bildireceğini, bilgilerin teyidi için gerekli her türlü bilgi ve belgenin talep edilmesi 
halinde bu talebi derhal karşılayacağını, eksik, güncel olmayan ya da gerçeğe aykırı 
bilgi verdiğinin tespit edilmesi halinde, işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerinin Aracı 
Kurum tarafından herhangi bir ihtar ya da ihbara gerek kalmaksızın derhal 
sonlandırılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.  Bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” imzalanmadan   önce,  HALK  
YATIRIM,   “Yurt dışı Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satım işlemlerine İlişkin Risk 
Bildirim Formu”nun bir  örneğini YATIRIMCI’ya  verdiğini, YATIRIMCI  ise,  bu  Yurt Dışı 
Piyasalarda İşlem Gören Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık 
Çerçeve Sözleşmesi’nı imzalamadan önce HALK YATIRIM tarafından kendisine sunulan 
“Yurt dışı Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satım işlemlerine İlişkin Risk Bildirim 
Formu”nu tam ve eksiksiz olarak okuduğunu ve bir örneğinin kendisine verildiğini 
kabul eder.

6. ALIM VE SATIM EMİRLERİNİN KABULÜNE İLİŞKİN ESASLAR

6.1.  Müşteri emirleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan 
Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (III-45.1) hükümlerine uygun 
olarak kabul edilir.

6.2.  Aracı Kurum, Müşteri’nin yazılı, sözlü veya Elektronik İşlem  Platformu aracılığıyla 
ilettiği  her türlü alım ve satım emirlerini tamamen veya kısmen kabul etmeme 

hakkına sahiptir. Emirlerin kabul edilmemesi halinde, Aracı Kurum, 
Müşteri’yi veya temsilcisini haberdar edecektir.

6.3.  Aracı Kurum, Müşteri’den bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin 
7’nci maddesinde belirlenen ilkeler uyarınca işlem teminatlarını Aracı Kurum 
nezdinde bulundurmasını isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na 
uygun olması kaydıyla, Aracı Kurum, Müşteri’nin emrini Müşteri gerekli ödemeyi 
yapmamış ya da teminat olarak vereceği sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. İlgili 
borsa tarafından yapılan işlem teminat kontrolü sonucunda emirlerin eşleşmesi 
esnasında ilgili hesapta yeterli teminatının bulunmaması durumunda, emirler Borsaya 
iletilmeden iptal edilebilir. Bu nedenle emrin iptal edilmesinden Aracı Kurum sorumlu 
olmayacaktır. Müşteri, bu sebeple ilgili borsaya ödenmesi gerekli her türlü ceza, ücret, 
komisyon ve ferilerini ödemekle yükümlüdür.

6.4.  Fiyat tespitinden ve/veya alım satım kararlarından kaynaklanan kâr ve her türlü  
zarardan Müşteri sorumludur.

7. MÜŞTERİ EMİRLERİNDE FİYAT BELİRLEME ŞEKLİ

7.1.  Müşteri tarafından verilen emirler, “Piyasa Emri” ve “Limitli Emir” olarak verilebilir. 
Müşteri, verdiği tüm emirlerin, Yurt dışı MuhabirAracı Kurum’a sağladığı, “emrin 
verildiği andaki en iyi fiyattan” gerçekleştirilecek emir olduğunu kabul, beyan, taahhüt 
eder. Müşteri’nin limit fiyatlı emirleri ise, piyasanın ilgili fiyat seviyesine gelmesiyle 
“Piyasa Fiyatlı Emir” haline dönüşecektir.

Fark sözleşmelerinde verilen emirler, piyasa fiyatlı emirlerdir.

Piyasa Fiyatlı Emir: Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan alım veya satım 
yapılmasını öngören emir türüdür.

Pozisyon Kapatma Emri: Müşteri’nin açık pozisyonlarını kısmen veya tamamen kapatmak 
için verdiği ve elektronik işlem platformundan emir iletimi sırasında pozisyon kapatma emri 
seçeneğiyle gönderdiği emir türüdür.

Limitli Emir: Alım veya satımın Müşteri tarafından belirlenmiş sabir bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngören emirdir. Piyasanın Müşteri tarafından belirlenen fiyat seviye-
sine gelmesi halinde, limitli emir Piyasa Fiyatlı Emir halini alır.

Limitli Alım Emri: Piyasanın belirlenen fiyat seviyesine geldiği zaman, Müşteri’nin daha 
önce belirlemiş olduğu hacimde, piyasa fiyatından alım yapması emridir.

Limitli Satım Emri: Piyasa belirlenen fiyat seviyesine geldiği zaman, Müşteri’nin daha önce 
belirlemiş olduğu hacimde, piyasa fiyatından satım yapması emridir.

Zarar Durdurmalı (Stop Loss) Emir: Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların 
aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınırlandırılması amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir 
düzeye ulaşması halinde Piyasa Fiyatlı Emir haline gelen emir türüdür.

Kâr Alma (Take Profit) Emri: Mevcut pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların 
lehte gelişmesi halinde kârın realize edilmesi (gerçekleştirilmesi) amacıyla verilen ve 
fiyatların belirlenen seviyeye ulaşması halinde Piyasa Fiyatlı Emir haline gelen emir 
türüdür.

Emir türüne bağlı kalınmaksızın fiyatlarda oluşabilecek kayma (slipaj) ve boşluklar (GAP) 
nedeniyle Müşteri’nin belirlemiş olduğu seviyeden emirler kabul edilemeyebilir. Bu tür 
durumlarda piyasa fiyatlı emirler Aracı Kurum tarafından en yakın fiyat seviyesinden 
gerçekleştirilebilir.

7.2.  Müşteri,  yukarıda belirtilen emir yöntemlerinin uygulanmasının ilgili borsaların 
düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini,  belirtilenler haricinde, farklı geçerli 
emir yöntemlerinin bulunması durumunda işlem- lerinin bu emir yöntemlerine uygun 
olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

7.3.  Fiyat belirleme ile ilgili doğacak kâr ve zarardan Müşteri sorumludur.

8. EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

8.1.  Müşteri,  yazılı, sözlü ve/veya Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla ilettiği alım ve 
satım emrinde, emir geçerlilik süresine tarih belirtmek suretiyle yer verebilir. Müşteri, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen aşağıdaki emir seçeneklerinden birisini 
seçecektir.

Seans Emri: Emir sadece girildiği seansta geçerlidir. Seans sonuna kadar eşleşmezse 
borsa sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir.

Günlük  Emir:  Emir girildiği günde geçerlidir. Gün sonuna  kadar  eşleşmezse  borsa 
sistemi  tarafından otomatik olarak iptal edilir.

İptale  Kadar Geçerli Emir: Emir, girildiği seanstan itibaren iptal edilene kadar geçerlidir. 
Bu emir süresi seçildiğinde, emrin iptal edilmediği ve eşleşmediği durumda, emir borsa 
işlem sözleşmesinin vade sonuna kadar geçerli olur ve vade sonunda sistem tarafından 
otomatik olarak iptal edilir.

Tarihli  Emir: Emir, sisteme girilen tarihe kadar geçerlidir. Belirtilen tarihe kadar 
eşleşmezse ya da iptal edilmezse, bu tarihte gün sonunda sistem tarafından otomatik 
olarak iptal edilir.

Piyasa  Fiyatlı  Emir: Müşteri’nin piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak 
alım veya satım yapmasını sağlayan emir tipidir.

Limitli Emir: Daha önceden belirlenmiş pasif fiyatlara alım veya satım yönünde işlem 
yapmak için kullanılan emir tipidir. Limitli alım emrinde, işlem, en iyi alış fiyatından veya 
piyasa fiyatının altındaki seviyelerden, limitli satım emrinde ise, en iyi satış fiyatından veya 
piyasa fiyatının üstündeki fiyat seviyelerinden gerçekleşebilir. 

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi 
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama 
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 
10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 

teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

 
11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 

borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.

12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ 
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 

Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

    
YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.

Müşteri İmzası



Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı  :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi  :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No  :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” ve 
ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap sahibi 
olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile 
yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel kişi statüsünde 
olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, 
sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek gerçek kişilerin 
kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı Kurum’un talep 
edeceği diğer dokümanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. Aracı Kurum bu 
dokümanları, suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yüküm-
lüdür.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali 
durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan Müşteri Bilgi 
Formu’nu dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu 
takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek güncellemek zorundadır, aksi halde 
Aracı Kurum 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.

Sözleşme Grubu: Aynı dayanak varlık üzerine düzenlenmiş, benzer niteliklere göre 
sınıflandırılmış sözleşmelerdir.

Fark Sözleşmesi (CFD - Contract for Difference): Yatırılan belli bir teminat tutarı 
karşılığında, yatırımcı ile fark sözleşmesi sağlayıcısı arasında yapılan, açılış ile kapanış 
fiyatı arasındaki farkın mevcut pozisyonun yönüne göre nakit olarak hesaba yansıtıldığı, 
dayanak varlığa sahip olunmayan ve kaldıraçlı işlem yapma olanağı bulunan finansal 
sözleşmelerdir.

Borsa: Borsa İstanbul veya yetkili diğer borsalar ya da teşkilatlanmış piyasalar anlamına 
gelir.

Elektronik İşlem Platformu: Aracı Kurum’un uygun göreceği sermaye piyasası araçlarının 
alım satımına olanak sağlayan, Müşteri’nin bilgisayarına ve/ veya mobil cihazına ayrı olarak 
ve/veya bir arada yüklenebilen ve ilgili ürünlere ait fiyatların görüntülenebildiği yazılım 
sistemidir.

Yurt Dışı Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim 
Formu: “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” kapsamında 
gerçekleştirilecek işlemlerin riskini belirten  ve  bu konu hakkındaki açıklamaları içeren, 
Müşteri’ye bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” imzalanmadan önce 
verilen bildirim formu anlamına gelir.

İşlem Teminatı: İşlem yapılan ülkede geçerli olan Sermaye Piyasası  Mevzuatı ve/veya  
işlem  yapılan borsaların düzenlemeleri veya Aracı Kurum düzenlemeleri uyarınca Aracı 
Kurum nezdinde bulundurması şart koşulan teminat anlamına gelir.

Açık Pozisyon: Ters işlem ya da nakit veya fiziki uzlaşma ile kapatılmamış pozisyonlar 
anlamına gelir.

Kısa Pozisyon: Sahibine, vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde, sözleşmenin vadesi 
geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda  satmak  ya 
da  nakdi  uzlaşmayı sağlamak; alım opsiyonuna ilişkin işlemlerde sözleşmenin vadesinde 
veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamak; satım  opsiyonuna  ilişkin  
işlemlerde  ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlamak yükümlülüğü veren pozisyondur.

Uzun Pozisyon: Sahibine, vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde, sözleşmenin 
vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın 
almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamak yükümlülüğü; alım opsiyonuna ilişkin 
sözleşmelerde, sözleşmenin vadesinde veya vadeye ka- dar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkı; satım opsiyonuna ilişkin işlemlerde sözleşmenin vadesinde 
veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
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Müşteri İmzası

Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun 
ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 31/01/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile çerçeve sözleşme akdedebilir. Müşteri, 
sözleşmenin bu şekilde kurulabilmesi için 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve Finansal Hizmetlere 
İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak sözleşmenin özgür 
iradesi ile kurulmasını kabul ettiğini, yatırım kuruluşunun onayını ihtiva eden sözleşmenin 
bir suretinin kendisine iletildiğini kabul ve beyan eder.
Aracı Kurum müşterileri ile akdettikleri çerçeve sözleşmeyi daha sonra elektronik ortamda 
değiştirebilir ve çerçeve sözleşmedeki değişiklikleri elektronik ortamda müşteri onayına 
sunabilir. Müşteri, çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik yapılması husu-
sunda yatırım kuruluşuna onay verdiğini kabul ve beyan eder. Müşteri onayının elektronik 
imza ile veya müşteriye kuruluş tarafından atanan şifre ile sağlanmış olması ve müşterinin 
ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayını elektronik ortamda vermiş olması 
esastır.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1.  İşbu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni, HALK YATIRIM’ın, 
ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 
madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve bu varlıkların 
dayanak olarak kabul edildiği ürünler dahil her türlü türev aracın yetkili borsalar, 
teşkilatlanmış piyasalar veya elektronik işlem platformları aracılığıyla alım satımı ile 
ilgili hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde MÜŞTERİ’ye sağlayacağı hizmetlerin 
kapsamını ve bunlarla ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektedir.

3.2. Taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri 
Genel Hüküm ve Şartları’nın ayrılmaz bir parçası olan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”, MÜŞTERİ’nin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık  
Çerçeve Sözleşmesi” kapsamındaki  hizmetleri  ARACI KURUM’dan talep etmesi 
halinde geçerlik kazanacak  olup, burada  düzenlenmemiş  olan hususlarda, Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın ilgili 
hükümleri geçerli olacaktır.

3.3.  MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz 
konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

3.4. Tarafların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve 
Şartları’nda belirtilen adresi,  bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi” için de geçerlidir.

4. TANIM VE KISALTMALAR

Bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde geçen aşağıdaki tanım ve 
kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece, karşılarında gösterilen anlamlarda 
kullanılmıştır;

Profesyonel ve genel müşteri: Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet 
esaslarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel ve genel müşterilerdir.

Türev  Araçlar: Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 
kıymetli madenlere ve yabancı paraya dayalı ve borsa sözleşmesi adı altında alım ve satımı 
yapılan hak ve/veya yükümlülüklere konu olan her türlü enstrüman ile fark sözleşmeleri 
(CFD - Contract for Difference), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev 
araç anlamına gelir.

Borsa Sözleşmesi: Her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri anlamına gelir.

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı 
veya yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı veya yabancı parayı alma veya satma hakkı 
veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmelerdir.

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın opsiyon sözleşmesini satan tarafa 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği tutardır.

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon 
tutarını gösteren oranı,
 
Özsermaye Halleri: Dayanak varlık olan payların fiyat ve/veya miktarında değişime yol açan 
sermaye artırımı, temettü ödemesi ve diğer kurumsal işlemler ile bunların bileşimi sonucu 
ortaya çıkan durumları ifade eder.
 

belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmada bulunmak hakkı veren pozisyondur.

Takas Merkezi: Borsa İstanbul’da gerçekleşen işlemlerin takasını gerçekleştirmek üzere 
Borsada oluşturulan merkezi veya görevlendirilen diğer kurumları ifade eder.

Ters İşlem: Alış işlemi karşısında satış, satış işlemi karşısında alış anlamına gelir.

Saklama Kuruluşu: İşleme konu olan sermaye piyasası araçlarının Müşteri  adına fiziken 
ve/veya kayden saklandığı ve Aracı Kurum tarafından ilgili sermaye piyasası aracı ile ilgili 
işlemin niteliğine bağlı olarak belirlenecek olan yetkili kurum ya da kuruluştur.

Taşıma Maliyeti/Kazancı (Gecelik Faiz): İlgili fark sözleşmelerinde mevcut pozisyonun bir 
sonraki güne taşınması sonucunda yatırımcının gelir elde ettiği veya gidere katlandığı tutarı 
ifade eder.

5. FORMLAR

5.1. Taraflar, Yurt dışı Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satım işlemlerine İlişkin Risk 
Bildirim Formu’nun, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin 
ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi”nin ekini teşkil ettiğini kabul ederler.

5.2.  Müşteri’nin, işbu sözleşme imzalanmasında önce Uygunluk Testi yapması zorunludur. 
Müşteri, Uygunluk Testi için verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumlu olduğunu; söz 
konusu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri derhal Aracı Kurum’a yazılı olarak 
bildireceğini, bilgilerin teyidi için gerekli her türlü bilgi ve belgenin talep edilmesi 
halinde bu talebi derhal karşılayacağını, eksik, güncel olmayan ya da gerçeğe aykırı 
bilgi verdiğinin tespit edilmesi halinde, işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerinin Aracı 
Kurum tarafından herhangi bir ihtar ya da ihbara gerek kalmaksızın derhal 
sonlandırılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.  Bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” imzalanmadan   önce,  HALK  
YATIRIM,   “Yurt dışı Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satım işlemlerine İlişkin Risk 
Bildirim Formu”nun bir  örneğini YATIRIMCI’ya  verdiğini, YATIRIMCI  ise,  bu  Yurt Dışı 
Piyasalarda İşlem Gören Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık 
Çerçeve Sözleşmesi’nı imzalamadan önce HALK YATIRIM tarafından kendisine sunulan 
“Yurt dışı Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satım işlemlerine İlişkin Risk Bildirim 
Formu”nu tam ve eksiksiz olarak okuduğunu ve bir örneğinin kendisine verildiğini 
kabul eder.

6. ALIM VE SATIM EMİRLERİNİN KABULÜNE İLİŞKİN ESASLAR

6.1.  Müşteri emirleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan 
Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (III-45.1) hükümlerine uygun 
olarak kabul edilir.

6.2.  Aracı Kurum, Müşteri’nin yazılı, sözlü veya Elektronik İşlem  Platformu aracılığıyla 
ilettiği  her türlü alım ve satım emirlerini tamamen veya kısmen kabul etmeme 

hakkına sahiptir. Emirlerin kabul edilmemesi halinde, Aracı Kurum, 
Müşteri’yi veya temsilcisini haberdar edecektir.

6.3.  Aracı Kurum, Müşteri’den bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin 
7’nci maddesinde belirlenen ilkeler uyarınca işlem teminatlarını Aracı Kurum 
nezdinde bulundurmasını isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na 
uygun olması kaydıyla, Aracı Kurum, Müşteri’nin emrini Müşteri gerekli ödemeyi 
yapmamış ya da teminat olarak vereceği sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. İlgili 
borsa tarafından yapılan işlem teminat kontrolü sonucunda emirlerin eşleşmesi 
esnasında ilgili hesapta yeterli teminatının bulunmaması durumunda, emirler Borsaya 
iletilmeden iptal edilebilir. Bu nedenle emrin iptal edilmesinden Aracı Kurum sorumlu 
olmayacaktır. Müşteri, bu sebeple ilgili borsaya ödenmesi gerekli her türlü ceza, ücret, 
komisyon ve ferilerini ödemekle yükümlüdür.

6.4.  Fiyat tespitinden ve/veya alım satım kararlarından kaynaklanan kâr ve her türlü  
zarardan Müşteri sorumludur.

7. MÜŞTERİ EMİRLERİNDE FİYAT BELİRLEME ŞEKLİ

7.1.  Müşteri tarafından verilen emirler, “Piyasa Emri” ve “Limitli Emir” olarak verilebilir. 
Müşteri, verdiği tüm emirlerin, Yurt dışı MuhabirAracı Kurum’a sağladığı, “emrin 
verildiği andaki en iyi fiyattan” gerçekleştirilecek emir olduğunu kabul, beyan, taahhüt 
eder. Müşteri’nin limit fiyatlı emirleri ise, piyasanın ilgili fiyat seviyesine gelmesiyle 
“Piyasa Fiyatlı Emir” haline dönüşecektir.

Fark sözleşmelerinde verilen emirler, piyasa fiyatlı emirlerdir.

Piyasa Fiyatlı Emir: Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan alım veya satım 
yapılmasını öngören emir türüdür.

Pozisyon Kapatma Emri: Müşteri’nin açık pozisyonlarını kısmen veya tamamen kapatmak 
için verdiği ve elektronik işlem platformundan emir iletimi sırasında pozisyon kapatma emri 
seçeneğiyle gönderdiği emir türüdür.

Limitli Emir: Alım veya satımın Müşteri tarafından belirlenmiş sabir bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngören emirdir. Piyasanın Müşteri tarafından belirlenen fiyat seviye-
sine gelmesi halinde, limitli emir Piyasa Fiyatlı Emir halini alır.

Limitli Alım Emri: Piyasanın belirlenen fiyat seviyesine geldiği zaman, Müşteri’nin daha 
önce belirlemiş olduğu hacimde, piyasa fiyatından alım yapması emridir.

Limitli Satım Emri: Piyasa belirlenen fiyat seviyesine geldiği zaman, Müşteri’nin daha önce 
belirlemiş olduğu hacimde, piyasa fiyatından satım yapması emridir.

Zarar Durdurmalı (Stop Loss) Emir: Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların 
aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınırlandırılması amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir 
düzeye ulaşması halinde Piyasa Fiyatlı Emir haline gelen emir türüdür.

Kâr Alma (Take Profit) Emri: Mevcut pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların 
lehte gelişmesi halinde kârın realize edilmesi (gerçekleştirilmesi) amacıyla verilen ve 
fiyatların belirlenen seviyeye ulaşması halinde Piyasa Fiyatlı Emir haline gelen emir 
türüdür.

Emir türüne bağlı kalınmaksızın fiyatlarda oluşabilecek kayma (slipaj) ve boşluklar (GAP) 
nedeniyle Müşteri’nin belirlemiş olduğu seviyeden emirler kabul edilemeyebilir. Bu tür 
durumlarda piyasa fiyatlı emirler Aracı Kurum tarafından en yakın fiyat seviyesinden 
gerçekleştirilebilir.

7.2.  Müşteri,  yukarıda belirtilen emir yöntemlerinin uygulanmasının ilgili borsaların 
düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini,  belirtilenler haricinde, farklı geçerli 
emir yöntemlerinin bulunması durumunda işlem- lerinin bu emir yöntemlerine uygun 
olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

7.3.  Fiyat belirleme ile ilgili doğacak kâr ve zarardan Müşteri sorumludur.

8. EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

8.1.  Müşteri,  yazılı, sözlü ve/veya Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla ilettiği alım ve 
satım emrinde, emir geçerlilik süresine tarih belirtmek suretiyle yer verebilir. Müşteri, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen aşağıdaki emir seçeneklerinden birisini 
seçecektir.

Seans Emri: Emir sadece girildiği seansta geçerlidir. Seans sonuna kadar eşleşmezse 
borsa sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir.

Günlük  Emir:  Emir girildiği günde geçerlidir. Gün sonuna  kadar  eşleşmezse  borsa 
sistemi  tarafından otomatik olarak iptal edilir.

İptale  Kadar Geçerli Emir: Emir, girildiği seanstan itibaren iptal edilene kadar geçerlidir. 
Bu emir süresi seçildiğinde, emrin iptal edilmediği ve eşleşmediği durumda, emir borsa 
işlem sözleşmesinin vade sonuna kadar geçerli olur ve vade sonunda sistem tarafından 
otomatik olarak iptal edilir.

Tarihli  Emir: Emir, sisteme girilen tarihe kadar geçerlidir. Belirtilen tarihe kadar 
eşleşmezse ya da iptal edilmezse, bu tarihte gün sonunda sistem tarafından otomatik 
olarak iptal edilir.

Piyasa  Fiyatlı  Emir: Müşteri’nin piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak 
alım veya satım yapmasını sağlayan emir tipidir.

Limitli Emir: Daha önceden belirlenmiş pasif fiyatlara alım veya satım yönünde işlem 
yapmak için kullanılan emir tipidir. Limitli alım emrinde, işlem, en iyi alış fiyatından veya 
piyasa fiyatının altındaki seviyelerden, limitli satım emrinde ise, en iyi satış fiyatından veya 
piyasa fiyatının üstündeki fiyat seviyelerinden gerçekleşebilir. 

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi 
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama 
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 
10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 

teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

 
11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 

borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.

12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ 
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 

Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

    
YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.

Müşteri İmzası



Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” ve 
ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap sahibi 
olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile 
yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel kişi statüsünde 
olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, 
sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek gerçek kişilerin 
kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı Kurum’un talep 
edeceği diğer dokümanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. Aracı Kurum bu 
dokümanları, suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yüküm-
lüdür.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali 
durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan Müşteri Bilgi 
Formu’nu dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu 
takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek güncellemek zorundadır, aksi halde 
Aracı Kurum 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.
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Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun 
ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 31/01/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile çerçeve sözleşme akdedebilir. Müşteri, 
sözleşmenin bu şekilde kurulabilmesi için 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve Finansal Hizmetlere 
İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak sözleşmenin özgür 
iradesi ile kurulmasını kabul ettiğini, yatırım kuruluşunun onayını ihtiva eden sözleşmenin 
bir suretinin kendisine iletildiğini kabul ve beyan eder.
Aracı Kurum müşterileri ile akdettikleri çerçeve sözleşmeyi daha sonra elektronik ortamda 
değiştirebilir ve çerçeve sözleşmedeki değişiklikleri elektronik ortamda müşteri onayına 
sunabilir. Müşteri, çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik yapılması husu-
sunda yatırım kuruluşuna onay verdiğini kabul ve beyan eder. Müşteri onayının elektronik 
imza ile veya müşteriye kuruluş tarafından atanan şifre ile sağlanmış olması ve müşterinin 
ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayını elektronik ortamda vermiş olması 
esastır.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1.  İşbu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni, HALK YATIRIM’ın, 
ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 
madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve bu varlıkların 
dayanak olarak kabul edildiği ürünler dahil her türlü türev aracın yetkili borsalar, 
teşkilatlanmış piyasalar veya elektronik işlem platformları aracılığıyla alım satımı ile 
ilgili hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde MÜŞTERİ’ye sağlayacağı hizmetlerin 
kapsamını ve bunlarla ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektedir.

3.2. Taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri 
Genel Hüküm ve Şartları’nın ayrılmaz bir parçası olan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”, MÜŞTERİ’nin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık  
Çerçeve Sözleşmesi” kapsamındaki  hizmetleri  ARACI KURUM’dan talep etmesi 
halinde geçerlik kazanacak  olup, burada  düzenlenmemiş  olan hususlarda, Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın ilgili 
hükümleri geçerli olacaktır.

3.3.  MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz 
konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

3.4. Tarafların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve 
Şartları’nda belirtilen adresi,  bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi” için de geçerlidir.

4. TANIM VE KISALTMALAR

Bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde geçen aşağıdaki tanım ve 
kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece, karşılarında gösterilen anlamlarda 
kullanılmıştır;

Profesyonel ve genel müşteri: Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet 
esaslarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel ve genel müşterilerdir.

Türev  Araçlar: Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 
kıymetli madenlere ve yabancı paraya dayalı ve borsa sözleşmesi adı altında alım ve satımı 
yapılan hak ve/veya yükümlülüklere konu olan her türlü enstrüman ile fark sözleşmeleri 
(CFD - Contract for Difference), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev 
araç anlamına gelir.

Borsa Sözleşmesi: Her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri anlamına gelir.

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı 
veya yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı veya yabancı parayı alma veya satma hakkı 
veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmelerdir.

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın opsiyon sözleşmesini satan tarafa 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği tutardır.

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon 
tutarını gösteren oranı,

Özsermaye Halleri: Dayanak varlık olan payların fiyat ve/veya miktarında değişime yol açan 
sermaye artırımı, temettü ödemesi ve diğer kurumsal işlemler ile bunların bileşimi sonucu 
ortaya çıkan durumları ifade eder.

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 
teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 
borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.

12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 

Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.

Müşteri İmzası



Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” ve 
ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap sahibi 
olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile 
yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel kişi statüsünde 
olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, 
sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek gerçek kişilerin 
kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı Kurum’un talep 
edeceği diğer dokümanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. Aracı Kurum bu 
dokümanları, suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yüküm-
lüdür.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali 
durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan Müşteri Bilgi 
Formu’nu dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu 
takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek güncellemek zorundadır, aksi halde 
Aracı Kurum 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.
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Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun 
ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 31/01/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile çerçeve sözleşme akdedebilir. Müşteri, 
sözleşmenin bu şekilde kurulabilmesi için 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve Finansal Hizmetlere 
İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak sözleşmenin özgür 
iradesi ile kurulmasını kabul ettiğini, yatırım kuruluşunun onayını ihtiva eden sözleşmenin 
bir suretinin kendisine iletildiğini kabul ve beyan eder.
Aracı Kurum müşterileri ile akdettikleri çerçeve sözleşmeyi daha sonra elektronik ortamda 
değiştirebilir ve çerçeve sözleşmedeki değişiklikleri elektronik ortamda müşteri onayına 
sunabilir. Müşteri, çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik yapılması husu-
sunda yatırım kuruluşuna onay verdiğini kabul ve beyan eder. Müşteri onayının elektronik 
imza ile veya müşteriye kuruluş tarafından atanan şifre ile sağlanmış olması ve müşterinin 
ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayını elektronik ortamda vermiş olması 
esastır.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1.  İşbu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni, HALK YATIRIM’ın, 
ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 
madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve bu varlıkların 
dayanak olarak kabul edildiği ürünler dahil her türlü türev aracın yetkili borsalar, 
teşkilatlanmış piyasalar veya elektronik işlem platformları aracılığıyla alım satımı ile 
ilgili hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde MÜŞTERİ’ye sağlayacağı hizmetlerin 
kapsamını ve bunlarla ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektedir.

3.2. Taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri 
Genel Hüküm ve Şartları’nın ayrılmaz bir parçası olan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”, MÜŞTERİ’nin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık  
Çerçeve Sözleşmesi” kapsamındaki  hizmetleri  ARACI KURUM’dan talep etmesi 
halinde geçerlik kazanacak  olup, burada  düzenlenmemiş  olan hususlarda, Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın ilgili 
hükümleri geçerli olacaktır.

3.3.  MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz 
konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

3.4. Tarafların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve 
Şartları’nda belirtilen adresi,  bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi” için de geçerlidir.

4. TANIM VE KISALTMALAR

Bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde geçen aşağıdaki tanım ve 
kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece, karşılarında gösterilen anlamlarda 
kullanılmıştır;

Profesyonel ve genel müşteri: Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet 
esaslarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel ve genel müşterilerdir.

Türev  Araçlar: Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 
kıymetli madenlere ve yabancı paraya dayalı ve borsa sözleşmesi adı altında alım ve satımı 
yapılan hak ve/veya yükümlülüklere konu olan her türlü enstrüman ile fark sözleşmeleri 
(CFD - Contract for Difference), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev 
araç anlamına gelir.

Borsa Sözleşmesi: Her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri anlamına gelir.

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı 
veya yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı veya yabancı parayı alma veya satma hakkı 
veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmelerdir.

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın opsiyon sözleşmesini satan tarafa 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği tutardır.

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon 
tutarını gösteren oranı,

Özsermaye Halleri: Dayanak varlık olan payların fiyat ve/veya miktarında değişime yol açan 
sermaye artırımı, temettü ödemesi ve diğer kurumsal işlemler ile bunların bileşimi sonucu 
ortaya çıkan durumları ifade eder.

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 
teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 
borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.

12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 

Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.
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Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” ve 
ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap sahibi 
olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile 
yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel kişi statüsünde 
olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, 
sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek gerçek kişilerin 
kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı Kurum’un talep 
edeceği diğer dokümanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. Aracı Kurum bu 
dokümanları, suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yüküm-
lüdür.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali 
durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan Müşteri Bilgi 
Formu’nu dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu 
takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek güncellemek zorundadır, aksi halde 
Aracı Kurum 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.
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Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun 
ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 31/01/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile çerçeve sözleşme akdedebilir. Müşteri, 
sözleşmenin bu şekilde kurulabilmesi için 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve Finansal Hizmetlere 
İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak sözleşmenin özgür 
iradesi ile kurulmasını kabul ettiğini, yatırım kuruluşunun onayını ihtiva eden sözleşmenin 
bir suretinin kendisine iletildiğini kabul ve beyan eder.
Aracı Kurum müşterileri ile akdettikleri çerçeve sözleşmeyi daha sonra elektronik ortamda 
değiştirebilir ve çerçeve sözleşmedeki değişiklikleri elektronik ortamda müşteri onayına 
sunabilir. Müşteri, çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik yapılması husu-
sunda yatırım kuruluşuna onay verdiğini kabul ve beyan eder. Müşteri onayının elektronik 
imza ile veya müşteriye kuruluş tarafından atanan şifre ile sağlanmış olması ve müşterinin 
ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayını elektronik ortamda vermiş olması 
esastır.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1.  İşbu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni, HALK YATIRIM’ın, 
ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 
madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve bu varlıkların 
dayanak olarak kabul edildiği ürünler dahil her türlü türev aracın yetkili borsalar, 
teşkilatlanmış piyasalar veya elektronik işlem platformları aracılığıyla alım satımı ile 
ilgili hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde MÜŞTERİ’ye sağlayacağı hizmetlerin 
kapsamını ve bunlarla ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektedir.

3.2. Taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri 
Genel Hüküm ve Şartları’nın ayrılmaz bir parçası olan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”, MÜŞTERİ’nin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık  
Çerçeve Sözleşmesi” kapsamındaki  hizmetleri  ARACI KURUM’dan talep etmesi 
halinde geçerlik kazanacak  olup, burada  düzenlenmemiş  olan hususlarda, Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın ilgili 
hükümleri geçerli olacaktır.

3.3.  MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz 
konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

3.4. Tarafların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve 
Şartları’nda belirtilen adresi,  bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi” için de geçerlidir.

4. TANIM VE KISALTMALAR

Bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde geçen aşağıdaki tanım ve 
kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece, karşılarında gösterilen anlamlarda 
kullanılmıştır;

Profesyonel ve genel müşteri: Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet 
esaslarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel ve genel müşterilerdir.

Türev  Araçlar: Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 
kıymetli madenlere ve yabancı paraya dayalı ve borsa sözleşmesi adı altında alım ve satımı 
yapılan hak ve/veya yükümlülüklere konu olan her türlü enstrüman ile fark sözleşmeleri 
(CFD - Contract for Difference), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev 
araç anlamına gelir.

Borsa Sözleşmesi: Her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri anlamına gelir.

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı 
veya yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı veya yabancı parayı alma veya satma hakkı 
veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmelerdir.

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın opsiyon sözleşmesini satan tarafa 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği tutardır.

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon 
tutarını gösteren oranı,

Özsermaye Halleri: Dayanak varlık olan payların fiyat ve/veya miktarında değişime yol açan 
sermaye artırımı, temettü ödemesi ve diğer kurumsal işlemler ile bunların bileşimi sonucu 
ortaya çıkan durumları ifade eder.

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi 
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 
teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 
borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.

12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 

Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.
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Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” ve 
ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap sahibi 
olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile 
yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel kişi statüsünde 
olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, 
sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek gerçek kişilerin 
kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı Kurum’un talep 
edeceği diğer dokümanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. Aracı Kurum bu 
dokümanları, suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yüküm-
lüdür.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali 
durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan Müşteri Bilgi 
Formu’nu dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu 
takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek güncellemek zorundadır, aksi halde 
Aracı Kurum 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.

37

Müşteri İmzası

Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun 
ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 31/01/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile çerçeve sözleşme akdedebilir. Müşteri, 
sözleşmenin bu şekilde kurulabilmesi için 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve Finansal Hizmetlere 
İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak sözleşmenin özgür 
iradesi ile kurulmasını kabul ettiğini, yatırım kuruluşunun onayını ihtiva eden sözleşmenin 
bir suretinin kendisine iletildiğini kabul ve beyan eder.
Aracı Kurum müşterileri ile akdettikleri çerçeve sözleşmeyi daha sonra elektronik ortamda 
değiştirebilir ve çerçeve sözleşmedeki değişiklikleri elektronik ortamda müşteri onayına 
sunabilir. Müşteri, çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik yapılması husu-
sunda yatırım kuruluşuna onay verdiğini kabul ve beyan eder. Müşteri onayının elektronik 
imza ile veya müşteriye kuruluş tarafından atanan şifre ile sağlanmış olması ve müşterinin 
ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayını elektronik ortamda vermiş olması 
esastır.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1.  İşbu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni, HALK YATIRIM’ın, 
ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 
madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve bu varlıkların 
dayanak olarak kabul edildiği ürünler dahil her türlü türev aracın yetkili borsalar, 
teşkilatlanmış piyasalar veya elektronik işlem platformları aracılığıyla alım satımı ile 
ilgili hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde MÜŞTERİ’ye sağlayacağı hizmetlerin 
kapsamını ve bunlarla ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektedir.

3.2. Taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri 
Genel Hüküm ve Şartları’nın ayrılmaz bir parçası olan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”, MÜŞTERİ’nin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık  
Çerçeve Sözleşmesi” kapsamındaki  hizmetleri  ARACI KURUM’dan talep etmesi 
halinde geçerlik kazanacak  olup, burada  düzenlenmemiş  olan hususlarda, Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın ilgili 
hükümleri geçerli olacaktır.

3.3.  MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz 
konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

3.4. Tarafların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve 
Şartları’nda belirtilen adresi,  bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi” için de geçerlidir.

4. TANIM VE KISALTMALAR

Bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde geçen aşağıdaki tanım ve 
kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece, karşılarında gösterilen anlamlarda 
kullanılmıştır;

Profesyonel ve genel müşteri: Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet 
esaslarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel ve genel müşterilerdir.

Türev  Araçlar: Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 
kıymetli madenlere ve yabancı paraya dayalı ve borsa sözleşmesi adı altında alım ve satımı 
yapılan hak ve/veya yükümlülüklere konu olan her türlü enstrüman ile fark sözleşmeleri 
(CFD - Contract for Difference), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev 
araç anlamına gelir.

Borsa Sözleşmesi: Her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri anlamına gelir.

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı 
veya yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı veya yabancı parayı alma veya satma hakkı 
veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmelerdir.

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın opsiyon sözleşmesini satan tarafa 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği tutardır.

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon 
tutarını gösteren oranı,

Özsermaye Halleri: Dayanak varlık olan payların fiyat ve/veya miktarında değişime yol açan 
sermaye artırımı, temettü ödemesi ve diğer kurumsal işlemler ile bunların bileşimi sonucu 
ortaya çıkan durumları ifade eder.

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama 
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 
teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 
borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.

12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 

Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.

Müşteri İmzası



Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

SÖZLEŞME NO :..............................................................................
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :..............................................................................
MÜŞTERİ KAS HESAP NO :..............................................................................
YER VE TARİH :..............................................................................

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 
34382 İstanbul adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca 
“Aracı Kurum” olarak anılacaktır); diğer tarafta,

Adı Soyadı/Unvanı :..........................................................................................
Tebligat Adresi  :..........................................................................................
    ...........................................................................................
İş Telefonu   :..........................................................................................
Ev Telefonu   :..........................................................................................
Cep Telefonu   :..........................................................................................
Faks    :..........................................................................................
E-Posta Adresi :...........................@............................................................
Vergi Dairesi ve No’su :..........................................................................................
T.C. Kimlik No :..........................................................................................

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında ......./......../............ tarihinde 
aşağıda koşullar üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.

2. MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun” ve 
ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce 
Müşteri’nin kimlik bilgilerini tespit eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap sahibi 
olan kişilerin her biri ve müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile 
yetkilendirilmiş kişiler için kimlik tespiti ayrıca yapılır. Müşteri’nin tüzel kişi statüsünde 
olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, 
sözleşmenin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri’yi temsil edecek gerçek kişilerin 
kimlik belgelerinin suretlerini ve bu sözleşmenin imzalandığı sırada Aracı Kurum’un talep 
edeceği diğer dokümanları Aracı Kurum’a ibraz edeceğini kabul eder. Aracı Kurum bu 
dokümanları, suretlerini işbu sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yüküm-
lüdür.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali 
durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan Müşteri Bilgi 
Formu’nu dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu 
takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek güncellemek zorundadır, aksi halde 
Aracı Kurum 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.
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Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun 
ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 31/01/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile çerçeve sözleşme akdedebilir. Müşteri, 
sözleşmenin bu şekilde kurulabilmesi için 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve Finansal Hizmetlere 
İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak sözleşmenin özgür 
iradesi ile kurulmasını kabul ettiğini, yatırım kuruluşunun onayını ihtiva eden sözleşmenin 
bir suretinin kendisine iletildiğini kabul ve beyan eder.
Aracı Kurum müşterileri ile akdettikleri çerçeve sözleşmeyi daha sonra elektronik ortamda 
değiştirebilir ve çerçeve sözleşmedeki değişiklikleri elektronik ortamda müşteri onayına 
sunabilir. Müşteri, çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik yapılması husu-
sunda yatırım kuruluşuna onay verdiğini kabul ve beyan eder. Müşteri onayının elektronik 
imza ile veya müşteriye kuruluş tarafından atanan şifre ile sağlanmış olması ve müşterinin 
ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayını elektronik ortamda vermiş olması 
esastır.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1.  İşbu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni, HALK YATIRIM’ın, 
ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 
madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve bu varlıkların 
dayanak olarak kabul edildiği ürünler dahil her türlü türev aracın yetkili borsalar, 
teşkilatlanmış piyasalar veya elektronik işlem platformları aracılığıyla alım satımı ile 
ilgili hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde MÜŞTERİ’ye sağlayacağı hizmetlerin 
kapsamını ve bunlarla ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektedir.

3.2. Taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri 
Genel Hüküm ve Şartları’nın ayrılmaz bir parçası olan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”, MÜŞTERİ’nin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık  
Çerçeve Sözleşmesi” kapsamındaki  hizmetleri  ARACI KURUM’dan talep etmesi 
halinde geçerlik kazanacak  olup, burada  düzenlenmemiş  olan hususlarda, Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın ilgili 
hükümleri geçerli olacaktır.

3.3.  MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz 
konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu “Yurt Dışı Türev Araçlar 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

3.4. Tarafların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve 
Şartları’nda belirtilen adresi,  bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi” için de geçerlidir.

4. TANIM VE KISALTMALAR

Bu  “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde geçen aşağıdaki tanım ve 
kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece, karşılarında gösterilen anlamlarda 
kullanılmıştır;

Profesyonel ve genel müşteri: Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet 
esaslarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel ve genel müşterilerdir.

Türev  Araçlar: Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 
kıymetli madenlere ve yabancı paraya dayalı ve borsa sözleşmesi adı altında alım ve satımı 
yapılan hak ve/veya yükümlülüklere konu olan her türlü enstrüman ile fark sözleşmeleri 
(CFD - Contract for Difference), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev 
araç anlamına gelir.

Borsa Sözleşmesi: Her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri anlamına gelir.

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı 
veya yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı veya yabancı parayı alma veya satma hakkı 
veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmelerdir.

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın opsiyon sözleşmesini satan tarafa 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği tutardır.

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon 
tutarını gösteren oranı,

Özsermaye Halleri: Dayanak varlık olan payların fiyat ve/veya miktarında değişime yol açan 
sermaye artırımı, temettü ödemesi ve diğer kurumsal işlemler ile bunların bileşimi sonucu 
ortaya çıkan durumları ifade eder.

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 
teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 
borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.

12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 

Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.
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Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.
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9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi 
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama 
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 
10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 

teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

 
11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 

borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.

12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ 
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 

Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

    
YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.

Müşteri İmzası



Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi 
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama 
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 
10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 

teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

 
11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 

borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.
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12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ 
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 

Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

    
YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.

Müşteri İmzası



Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi 
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama 
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 
10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 

teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

 
11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 

borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.
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12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ 
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 

Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

    
YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.

Müşteri İmzası



Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi 
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama 
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 
10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 

teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

 
11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 

borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.
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12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ 
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 

Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

    
YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.

Müşteri İmzası



Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi 
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama 
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 
10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 

teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

 
11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 

borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.
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12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ 
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 

Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

    
YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.

Müşteri İmzası



Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi 
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama 
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 
10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 

teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

 
11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 

borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.
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12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ 
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 

Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

    
YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.

Müşteri İmzası



Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 
teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 
borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.
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12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 

Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.

Müşteri İmzası



Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi 
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama 
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 
10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 

teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

 
11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 

borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.

Müşteri İmzası

46

12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ 
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 

Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

    
YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.

Müşteri İmzası



Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 
teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 
borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.

12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 
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Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.

Müşteri İmzası



Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi 
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama 
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 
10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 

teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

 
11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 

borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.

12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ 
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 
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Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

    
YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.
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Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi 
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama 
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 
10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 

teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

 
11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 

borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.

12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ 
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 
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Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

    
YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.

Müşteri İmzası



Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 
teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 
borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.

12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 
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Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  ve  
nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.

Müşteri İmzası



Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi 
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama 
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 
10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 

teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

 
11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 

borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.

12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ 
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 
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Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

    
YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.

Müşteri İmzası



Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi 
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama 
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 
10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 

teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

 
11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 

borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.

12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ 
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 
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Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

    
YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.

RİSK BİLDİRİMİ (İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK YATIRIMCILAR İÇİN 
GENEL AÇIKLAMALAR)

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satım 
aracılığına ilişkin olarak imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek 
olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1.Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden yurt dışı vadeli işlem 
ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleştirilecek tüm 
işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili 
her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri  
sonucunda  aracı kuruluşa  yatırdığınız teminatın  tümünü  kaybedebileceğiniz gibi, 
kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.

3. Borsa İstanbul’da ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda pozisyon almak üzere aracı 
kuruluş nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım 
işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemeleri ve ilgili işlem yapılacak borsa/ teşkilatlanmış diğer piyasaların 
kuralları dikkate alınarak aracı kurumun belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı 
yatırılması gerekmektedir.

4. Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını 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. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon 
primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız 
mümkündür.

6. 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.

7. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı 
kurumunuzla ve yatırım danışmanınızla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf 
olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alış verişinde bulunmalısınız.

8. 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 imkânı veren “şarta 
bağlı emirler” ile “strateji emirleri” de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piya-
saya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.

9.  Vadeli işlem sözleşmesinde “spread” (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal 
şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli 
işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az 
riskli olmayabilir. 

10. 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.

11. İlgili borsa/teşkilatlanmış diğer piyasa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen 
pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler 
piyasada gerçekleşmeyebilecektir.

12. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız 
ilgili borsa/ teşkilatlanmış diğer piyasa tarafından “riskli” hesap olarak belirlenebilir. Bu 
durumda pasif emir girişi yapılamayabilecektir.

13.  Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı 
bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca 
dikkate alınmalıdır.

14. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun 
yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz 
edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme 
olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

15. Yabancı para cinsinden sermaye piyasası araçları, yukarıda sayılan risklere ek olarak 
kur riskinin oldu- ğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve yabancı para 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.

16.  İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün 
komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. 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. Bu ““Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine 
İlişkin Risk Bildirim Formu”, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgile-
ndirmeyi amaçlamakta olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımından ve 
uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir.  Dolayısıyla tasarruflarınızı  
bu  tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Müşteri İmzası

Bu ‘Yurt Dışı Türev Araçlar Risk Bildirim Formu’ yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler 
hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, fark sözleşmeleri (CFD) dahil vadeli işlem ve 
opsiyon sözleşmelerinin alım satımında ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri 
kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce 
dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. 

CFD PİYASALAR RİSK BİLDİRİM FORMU

CFD PİYASALARI ÇEŞİTLİ ORANLARDA RİSKE TABİDİR. PİYASALARDA OLUŞACAK FİYAT 
HAREKETLERİ SONUCUNDA ARACI KURULUŞA YATIRDIĞINIZ TEMİNATIN TÜMÜNÜ 
KAYBEDEBİLİRSİNİZ. CFD PİYASALARI TEZGAHÜSTÜ PİYASALARDIR (OTC), BU YÜZDEN 
ORGANİZE BİR PİYASADA İŞLEM YAPILMAMAKTA OLUP LİKİDİTE SAĞLAYAN KURUMUN 
RİSKİ DE ALINMIŞ BULUNMAKTADIR.

MÜŞTERİ



Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 
teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 
borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.

12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 
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Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.

RİSK BİLDİRİMİ (İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK YATIRIMCILAR İÇİN 
GENEL AÇIKLAMALAR)

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satım 
aracılığına ilişkin olarak imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek 
olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1.Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden yurt dışı vadeli işlem 
ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleştirilecek tüm 
işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili 
her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri  
sonucunda  aracı kuruluşa  yatırdığınız teminatın  tümünü  kaybedebileceğiniz gibi, 
kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.

3. Borsa İstanbul’da ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda pozisyon almak üzere aracı 
kuruluş nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım 
işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemeleri ve ilgili işlem yapılacak borsa/ teşkilatlanmış diğer piyasaların 
kuralları dikkate alınarak aracı kurumun belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı 
yatırılması gerekmektedir.

4. Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını 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. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon 
primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız 
mümkündür.

6. 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.

7. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı 
kurumunuzla ve yatırım danışmanınızla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf 
olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alış verişinde bulunmalısınız.

8. 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 imkânı veren “şarta 
bağlı emirler” ile “strateji emirleri” de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piya-
saya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.

9. Vadeli işlem sözleşmesinde “spread” (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal 
şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli 
işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli 
olmayabilir.

10.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.

11. İlgili borsa/teşkilatlanmış diğer piyasa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen 
pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler 
piyasada gerçekleşmeyebilecektir.

12.Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız 
ilgili borsa/ teşkilatlanmış diğer piyasa tarafından “riskli” hesap olarak belirlenebilir. Bu 
durumda pasif emir girişi yapılamayabilecektir.

13.Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı 
bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca 
dikkate alınmalıdır.

14. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun 
yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz 
edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının 
bulunduğu dikkate alınmalıdır.

15.Yabancı para cinsinden sermaye piyasası araçları, yukarıda sayılan risklere ek olarak 
kur riskinin oldu- ğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve yabancı para 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.

16.İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün 
komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. 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. Bu “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine 
İlişkin Risk Bildirim Formu”, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgile-
ndirmeyi amaçlamakta olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımından ve 
uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir.  Dolayısıyla tasarruflarınızı 
bu  tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Müşteri İmzası

Bu ‘Yurt Dışı Türev Araçlar Risk Bildirim Formu’ yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler 
hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, fark sözleşmeleri (CFD) dahil vadeli işlem ve 
opsiyon sözleşmelerinin alım satımında ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri 
kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce 
dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. 

CFD PİYASALAR RİSK BİLDİRİM FORMU

CFD PİYASALARI ÇEŞİTLİ ORANLARDA RİSKE TABİDİR. PİYASALARDA OLUŞACAK FİYAT 
HAREKETLERİ SONUCUNDA ARACI KURULUŞA YATIRDIĞINIZ TEMİNATIN TÜMÜNÜ 
KAYBEDEBİLİRSİNİZ. CFD PİYASALARI TEZGAHÜSTÜ PİYASALARDIR (OTC), BU YÜZDEN 
ORGANİZE BİR PİYASADA İŞLEM YAPILMAMAKTA OLUP LİKİDİTE SAĞLAYAN KURUMUN 
RİSKİ DE ALINMIŞ BULUNMAKTADIR.

MÜŞTERİ



Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 
teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 
borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.

12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 

Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.

RİSK BİLDİRİMİ (İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK YATIRIMCILAR İÇİN 
GENEL AÇIKLAMALAR)

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satım 
aracılığına ilişkin olarak imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek 
olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1.Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden yurt dışı vadeli işlem 
ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleştirilecek tüm 
işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili 
her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri  
sonucunda  aracı kuruluşa  yatırdığınız teminatın  tümünü  kaybedebileceğiniz gibi, 
kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.

3. Borsa İstanbul’da ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda pozisyon almak üzere aracı 
kuruluş nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım 
işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemeleri ve ilgili işlem yapılacak borsa/ teşkilatlanmış diğer piyasaların 
kuralları dikkate alınarak aracı kurumun belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı 
yatırılması gerekmektedir.

4. Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını 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. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon 
primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız 
mümkündür.

6. 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.

7. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı 
kurumunuzla ve yatırım danışmanınızla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf 
olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alış verişinde bulunmalısınız.

8. 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 imkânı veren “şarta 
bağlı emirler” ile “strateji emirleri” de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piya-
saya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.

9.  Vadeli işlem sözleşmesinde “spread” (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal 
şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli 
işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az 
riskli olmayabilir. 

10. 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.

11. İlgili borsa/teşkilatlanmış diğer piyasa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen 
pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler 
piyasada gerçekleşmeyebilecektir.

12. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız 
ilgili borsa/ teşkilatlanmış diğer piyasa tarafından “riskli” hesap olarak belirlenebilir. Bu 
durumda pasif emir girişi yapılamayabilecektir.

13.  Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı 
bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca 
dikkate alınmalıdır.

14. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun 
yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz 
edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme 
olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

15. Yabancı para cinsinden sermaye piyasası araçları, yukarıda sayılan risklere ek olarak 
kur riskinin oldu- ğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve yabancı para 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.

16.  İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün 
komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. 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. Bu ““Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine 
İlişkin Risk Bildirim Formu”, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgile-
ndirmeyi amaçlamakta olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımından ve 
uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir.  Dolayısıyla tasarruflarınızı  
bu  tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Müşteri İmzası
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Bu ‘Yurt Dışı Türev Araçlar Risk Bildirim Formu’ yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler 
hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, fark sözleşmeleri (CFD) dahil vadeli işlem ve 
opsiyon sözleşmelerinin alım satımında ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri 
kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce 
dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. 

CFD PİYASALAR RİSK BİLDİRİM FORMU

CFD PİYASALARI ÇEŞİTLİ ORANLARDA RİSKE TABİDİR. PİYASALARDA OLUŞACAK FİYAT 
HAREKETLERİ SONUCUNDA ARACI KURULUŞA YATIRDIĞINIZ TEMİNATIN TÜMÜNÜ 
KAYBEDEBİLİRSİNİZ. CFD PİYASALARI TEZGAHÜSTÜ PİYASALARDIR (OTC), BU YÜZDEN 
ORGANİZE BİR PİYASADA İŞLEM YAPILMAMAKTA OLUP LİKİDİTE SAĞLAYAN KURUMUN 
RİSKİ DE ALINMIŞ BULUNMAKTADIR.

MÜŞTERİ



Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 
teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 
borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.

12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 

Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.

RİSK BİLDİRİMİ (İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK YATIRIMCILAR İÇİN 
GENEL AÇIKLAMALAR)

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satım 
aracılığına ilişkin olarak imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek 
olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1.Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden yurt dışı vadeli işlem 
ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleştirilecek tüm 
işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili 
her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri  
sonucunda  aracı kuruluşa  yatırdığınız teminatın  tümünü  kaybedebileceğiniz gibi, 
kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.

3. Borsa İstanbul’da ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda pozisyon almak üzere aracı 
kuruluş nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım 
işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemeleri ve ilgili işlem yapılacak borsa/ teşkilatlanmış diğer piyasaların 
kuralları dikkate alınarak aracı kurumun belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı 
yatırılması gerekmektedir.

4. Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını 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. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon 
primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız 
mümkündür.

6. 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.

7. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı 
kurumunuzla ve yatırım danışmanınızla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf 
olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alış verişinde bulunmalısınız.

8. 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 imkânı veren “şarta 
bağlı emirler” ile “strateji emirleri” de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piya-
saya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.

9.  Vadeli işlem sözleşmesinde “spread” (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal 
şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli 
işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az 
riskli olmayabilir. 

10. 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.

11. İlgili borsa/teşkilatlanmış diğer piyasa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen 
pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler 
piyasada gerçekleşmeyebilecektir.

12. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız 
ilgili borsa/ teşkilatlanmış diğer piyasa tarafından “riskli” hesap olarak belirlenebilir. Bu 
durumda pasif emir girişi yapılamayabilecektir.

13.  Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı 
bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca 
dikkate alınmalıdır.

14. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun 
yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz 
edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme 
olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

15. Yabancı para cinsinden sermaye piyasası araçları, yukarıda sayılan risklere ek olarak 
kur riskinin oldu- ğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve yabancı para 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.

16.  İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün 
komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. 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. Bu ““Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine 
İlişkin Risk Bildirim Formu”, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgile-
ndirmeyi amaçlamakta olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımından ve 
uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir.  Dolayısıyla tasarruflarınızı  
bu  tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Müşteri İmzası
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Tarih: 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında 
Tebliğ (III-39.1)’in 25. maddesinde öngörülen “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk 
Bildirim Formu”na ek olarak; 

Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin niteliği itibariyle riskli olduğunu ve bu risklerle ilgili 
kurumunuz tarafından bilgilendirildiğimi, bu işlemler sonucunda zarar edebileceğimi, 
yatırdığım teminatın tamamını kaybedebileceğimi, hesap açılışı öncesinde kurumunuz nezdinde 
oluşturmuş olduğum deneme hesabımda yine kurumunuzun düzenlemelerini karşılar nitelikte 
işlemler gerçekleştirdiğimi, işlemlerde uygulanacak kaldıraç oranımın 
............ olarak belirlendiğini ve kurumunuz tarafından uygulanan teminat çarpan uygulamaları
hakkında bilgi sahibi olduğumu,www.halkfx.com’da“Zarar Olasılığınız” başlığı altında da yer 
verilen “Karda / Zararda Hesapların Oransal Dağılımı” hakkında bilgi sahibi olduğumu ve 
güncel duyuruları incelediğimi, kendi yatırım kararlarımı alarak bunların risklerini 
değerlendirebilecek bilgi, deneyim ve uzmanlığa sahip olduğumu ve tüm bu hususları kabul 
ettiğimi, Halk Yatırım’ın bu ürünü rızam dışında sunmadığını kabul ve beyan ederim. 

Halk Yatırım A.Ş. Nezdinde KAS İşlemleri, 

2020 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları 

Karda / Zararda Hesap Oranları Tablosu : 

Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı: % 19,85

Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı: % 80,15

Hesap Numarası : 

Adı Soyadı – Ünvanı : 

Sayın müşterimiz, yasal düzenlemeler gereği aşağıdaki alana el yazınız ile “Bilgi sahibiyim ve 
kabul ediyorum” ifadelerini de eklemeyi unutmayınız. 

Yukarıdaki hususlar hakkında 

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

Müşteri KAS Risk Bildirim Form Beyanı 



Uzlaşma  Fiyatlı  Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir.

Zarar  Durdurmalı (Stop) Emir: Zararın sınırlandırılması amacı ile kullanılır. Uzun pozi-
syonlarda zarar durdurmalı emir, alış fiyatının altında bir seviyeye bırakılan satış emridir. 
Kısa pozisyonlarda zarar durdurmalı emir, satış fiyatının üstünde bir seviyeye bırakılan 
alış emridir. İşlem bırakılan fiyattan daha kötü bir seviyeden gerçekleşebilir. Bu emir tipi 
kârlı olarak taşınan pozisyonlarda da cari fiyatın altına maliyetin üstüne bırakılarak karın 
korunmasında kullanılabilir.

8.2. Müşteri, yukarıda  belirtilen emir  geçerlilik sürelerinin uygulanmasının ilgili 
borsaların düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, belirtilenler haricinde, 
farklı emir geçerlilik sürelerinin bulunması durumunda işlemlerinin bu geçerlilik 
sürelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

9. EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ

9.1.  Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini 
sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun 
yazılımı/donanımı bulundurması ve bu yazılımı/donanımı kullanabilecek teknik 
bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya 
eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda 
işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

9.2.  Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan 
önce, bu emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı 
Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

9.3. Aracı Kurum, Müşteri’nin işlem platformu’ndan kısmen veya tamamen 
yararlanamadığı durumlarda Müşteri’nin Emir ve Talimatlarını telefon vasıtasıyla 
alır. Müşteri, Aracı Kurum’un çalışanları ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt 
altına alınmasına ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat eder. Aracı Kurum, 
Müşterinin telefon ile ilettiği emir ve talimatların yanlış ve yetersiz olmasından ya da 
eksik iletilmiş olmasından, telefon hatlarının işlememesinden veya rızalanmasından 
ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

9.4. Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olmayan teknik nedenlerden dolayı Müşteri 
tarafından işlem platformuna emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir 
ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformuna ilettiği emir ve/veya 
talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin 
gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum’a 
atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder.

www.halkyatirim.com.tr

9.5. İşlem platformunun Müşteri’nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde 
mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir. Müşteri’nin işlem platformu üzerinde kullanım 
hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem platformu kapsamındaki uygulamaların 
logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum’un yazılı izni olmaksızın 
kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

9.6. Aracı Kurum, Müşteri’nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu’nun altyapısını, 
uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri’nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden 
kaynaklanan haklarını gözeterek değiştirmekte,  daraltmakta  veya genişletmekte, 
yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin  bir veya birkaçını 
çıkarmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye 
elektronik posta veya işlem platformu vasıtasıyla bildirilecektir. Yapılan değişiklikler 
Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü içinde 
değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe 
dayanarak itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

9.7. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, işlem platformunu sadece kendisi 
kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü 
kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.

9.8. Müşteri, işlem platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların 
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını gizli 
tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri’nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve 
şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından 
gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan 
Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri’nin rızası olmaksızın 
bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum’a bildirilecektir. 
Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve 
talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

9.9. Müşteri, işlem platformunu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/mobil cihazda 
kullanabilir. İşlem platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa 
dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik 
yapamaz. İşlem platformunun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum’un uğrayacağı 
zararlardan Müşteri sorumludur.

10. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

10.1. Müşteri, Aracı Kurum  tarafından  gerçekleştirilen işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla asgari Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsalarca öngörülenden az 
olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslara göre değerlenen ve 
Aracı Kurum internet sitelerinde (www.halkfx.com) ilan edilen uygun işlem 
teminatlarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.2. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya 
hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat 
tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım 
hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri 
emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 

10.3. Müşteri, Aracı Kurum’a, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi 
kısmın tahsili, açık pozisyonlarından kaynaklanan zararların telafisi hakkı, 
Takasbank’a ya da yetkili diğer takas ve saklama kuruluşlarına devretme de dahil, 
fakat bununla sınırlı olmamak üzere devrettiğini kabul eder.

10.4. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından 
yurt dışı türev araçların alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek 
olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına 
gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

10.5. İşlem teminatları, başlangıç teminatı, bulunması gereken teminat ve sürdürme 
teminatı kavramlarını kapsar.

Başlangıç  Teminatı: Borsada veya elektronik işlem platformunda pozisyon alabilmesi
için Müşteri tarafından başlangıçta ödenen miktardır. Aracı Kurum, borsa sözleşmesinde 
belirtilen miktardan  farklı bir miktarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

Bulunması Gereken  Teminat:  Müşteri tarafından opsiyonun kullanılması durumunda, 
Başlangıç Teminatına Fiziki Teslimat Teminatının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat deği- şimlerine bağlı olarak güncellenen en 
düşük teminat miktar ve teminatların sürdürülmesi için bulundurulması gereken varlıklar 
bütünüdür. Müşteri, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” ile açık 
pozisyonlarının sürdürülmesi esnasındaki işlem teminatlarına ilişkin Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul 
eder.

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda ilave teminat talep 
etme hakkına sahiptir.

10.6. Gün sonunda Takasbank ve/veya yetkili başka bir saklama kuruluşu tarafından 
yapılan hesap güncellemeleri neticesinde, mevcut teminatın türev veya opsiyon 
sözleşmelerinin değerinin düşmesi/veya artması nedeniyle sürdürme teminatı 
seviyesine veya daha alt seviyeye inmesi veya herhangi diğer bir nedenle düşmesi 
halinde Aracı Kurum, Müşteri’ye teminatı tamamlaması için teminat çağrısı yapacak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirtilen zaman ve koşullar 
dahilinde teminatı başlangıç teminatı seviyesine çıkartma talebinde bulunacaktır. 
Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt bir seviyeye düşmesi halinde, 
Müşteri, başlangıç teminatı seviyesine ulaşana kadar doğrudan nakit teminat 
yatırma yoluyla veya risk azaltıcı işlem yapmak suretiyle teminat noksanını 
tamamlayacaktır. Ancak Müşteri’nin nakit teminat hesabının eksiye düşmesi halinde 
nakit teminat yatırması zorunludur.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum’un borsa, takas kuruluşu ve/veya yetkili diğer saklama 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulamalar uyarınca değişik oran ve 
miktarlarda işlem teminatları verme talebinde bulunabileceğini ve Aracı Kurum’a 
söz konusu işlem teminatlarını ikinci bir ihbara gerek duymaksızın, derhal 
ödeyeceğini ve/veya borsada bulunan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından 
kapatılarak borsa tarafından belirlenen işlem teminat seviyesine çekilmesinin 
sağlanacağını kabul eder.

10.8. Müşteri’nin teminat yatırma ve çekme işlemleri elektronik virman yapılması 
suretiyle ve yalnızca Takasbank’ın belirlediği saatler dahilinde gerçekleştirilebilir. 
Müşteri, teminat çekme işlemlerinde hesabında pozisyon bulunması durumunda, 
nakit teminat/nakit dışı teminat minimum oranını bozan teminat çekme taleplerinin 
reddedileceğini kabul eder.

10.9. Gerçekleşmiş bir opsiyon işlemi için; opsiyon alan tarafın hesabındaki nakit 
teminattan opsiyon primi tutarı düşülür, opsiyon satan tarafın hesabındaki nakit 
teminata bu opsiyon primi tutarı eklenir.

10.10. Müşteri’nin  elektronik işlem platformu aracılığıyla emir  iletmesi  halinde,    
Müşteri,  İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan  önce Aracı Kurum’un banka hesabına 
yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı’nın Elektronik İşlem Platformu’nda işleme 
konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanamayacağını 
bildiğini beyan eder.

10.11. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı fark sözleşmesi alım satım işleminin 
gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum Yatırımcı’ya  
teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri teminat tamamlama
yükümlülüğünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik İşlem Platformuna 
doğrudan ileten Müşteri’ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama 
bildirimi yapılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu bildirim dışında 
herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminat tamamlama çağrısına ilişkin 
yükümlülüklerini derhal  yerine  getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.12. Fark sözleşmelerinin alım satımı için Aracı Kurum’un uygun göreceği varlıklar 
teminat olarak kabul edilecektir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen 
İşlem Teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan 
eder.

Müşteri, sürdürme teminatının tamamlanmadığı veya ilave teminatın yatırılmadığı durum-
larda açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının Aracı Kurum tarafından re’sen tasfiye 
edilebileceğini; teminat tamamlanıncaya veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni işlem 
yapamayacağını kabul ve beyan eder.

10.13. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi 
olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine 
dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz 
kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

11. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ VE TASFİYESİ

11.1. Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf 
konumunda olabileceğini ve verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Müşteri, kendisi kâra geçtiğinde Aracı Kurum’un zarar 
edebileceğini veya kendisi zarar ettiğinde Aracı Kurum’un kâr edebileceğini, bu 
nedenle aralarında çıkar çatışması olabileceğini ve çıkar çatışmasının kapsamından 
haberdar olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Müşteri işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, 
mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler doğrultusunda karar 
vereceğini, ters fiyat hareketlerinde yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini 
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Borsa sözleşmelerinin alınıp satılması; emirlerin borsanın belirlediği araçlar 
vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve borsa yasal mevzuatı çerçevesinde diğer emirlerle 
karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen işlemler, yasal mevzuat 
çerçevesinde borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur.

11.4. Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, iletildiği 
işlem gününde geçerli olacak şekilde veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar 
sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir 
emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir 
iletebilir.

11.5. Müşteri, vermiş olduğu emri, gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 
Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı 
Kurum’un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

11.6. Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya 
değiştirilmez. Ancak;

•İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
•İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla (bu durumda uygulama teknik problemden 
etkilenmiş tüm müşteriler için geçerlidir),
•Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum’un söz konusu emre ilişkin olarak 
başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonu karşı tarafça 
iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği 
yapılabilir. Bu durumda Müşteri’ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim 
yapılır.

11.7. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.8. Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, 
olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları 
nedeniyle işlem platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada 
oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde ve sair nedenlerle, 
Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini 
veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

11.9. Alınan emirler, Aracı Kurum tarafından ilgili borsa ve/veya piyasaya, söz konusu 
borsa ve/veya piyasanın işlem esaslarına uygun bir şekilde iletilir ve işlem görür.

11.10. Aracı Kurum, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili borsa ve/veya piyasa düzenlemelerine uygun olarak 
Müşteri’ye bildirecektir.

11.11. Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık işlemin kapatılması talimatı verildiği zaman 
açık işlemi tasfiye ederek, ilgili komisyon ve faiz masrafları düşüldükten  sonra 
oluşan kârı veya zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına mümkün 
olan en kısa sürede yansıtacaktır. Müşteri’nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve 
bu kârı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kâr tutarını işlemin 
kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş gün içerisinde Müşteri’nin bildireceği banka 
hesabına yatıracaktır. Bu süre, bazı para birimlerinde 3 (üç) iş gününe kadar 
uzayabilir. Söz konusu iş günü hesaplamasında işlemin kapatıldığı ülkenin iş günleri 
dikkate alınacaktır.

11.12. Müşteri, opsiyon kullanma ve/veya iptal emirlerini ancak seans içerisinde Borsa 
tarafından belir- tilen saat aralığında iletebileceğini, opsiyon kullanım emrini 
belirlenen seans ve saat aralığında iletmediği takdirde, vadesi gelmiş olan 
opsiyonların kullanım hakkından vazgeçmiş olacağını, opsiyonu  kullana- 
mayacağını, opsiyon kullanımından doğacak olan opsiyon primi de dahil olmak üzere 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul eder.

12. CFD İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12.1. CFD işlemlerinde, işlem saatleri, bu işlemlere dayanak teşkil eden Yabancı Türev 
Aracın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. Müşteri, ilgili 
organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD işlemi yapamayacağını kabul ve 
beyan eder. Şirket, CFD işlem saatlerini elektronik posta; Elektronik Platformu ya da 
Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirir. İlgili organize piyasadaki işlem 
saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme konulur.

12.2. Müşteri, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve Aracı 
Kurum tarafından elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da Aracı Kurum 
web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilen teminat oranlarının/tutarlarının geçerli 
olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden Yabancı Türev Araçların işlem 
gördüğü organize piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları 
durumunda, Yabancı Aracı Kuruluş’un ve Aracı Kurum’un da bu değişikliğe istinaden 
CFD işlemlerindeki teminat oranların/tutarlarında değişikik yapabileceğini kabul ve 
beyan eder.

12.3. Aracı Kurum, CFD işlemlerindeki pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, 
elektronik işlem platformu ya da Aracı Kurum web sitesi vasıtasıyla Müşteri’ye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, 
bildirilen tarihte pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluş’un veya 
Aracı Kurum’un bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme yetkisinin 
bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle 
maruz kalabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

12.4. Aracı Kurum’un uygun görmesi halinde Müşteri’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan 
açık pozisyonları üzerinden swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak 
yapılabileceği gibi Müşteri’nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, 
vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurt içi 
veya yurt dışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu 
olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı 
Kurum tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirlerinin/giderinin 
tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesini Aracı Kurum tarafından 
belirlenecek döviz kuru uygulanır.

13. TERS İŞLEM ve POZİSYONLARIN DEVRİ

13.1. Müşteri’nin, bir borsa sözleşmesinde uzun pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede kısa 
pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı sözleşmede uzun pozisyon 
alınmasına sebep olacak şekilde borsada işlem yapması durumunda, kısa ve uzun 
pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak 
kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek 
sona ereceğini, ters  işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık 
pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, borsa veya saklama kuruluşu tarafından 
re’sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri’nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde 
oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada 
kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, borsa 
sözleşmelerinin veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği haller dışında borsa 
içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul eder.

13.2. Müşteri’nin açık pozisyonları ve pozisyonlarına ilişkin teminatları, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkân verdiği ölçülerde, Müşteri’nin 
talimatı ve Aracı Kurum’un uygun bulması ile diğer aracı kuruluşlara devredilebilir.

14. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE POZİSYON VE KULLANIM LİMİTLERİ
LİMİTLENDİRİLMESİ

14.1. Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak 
sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve 
müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

14.2. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 
konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin 
sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin 
doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

14.3. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici 
belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri 
uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

14.4. İlgili Borsa ve/veya Aracı Kurum tarafından, Müşteri,  sözleşme, sözleşme grubu  
veya dayanak varlık, hesap, sicil ya da piyasa bazında pozisyon limitleri, opsiyon 
sözleşmeleri için ise kullanım limitleri belirlenebilir. Müşteri’nin belirlenen pozisyon 
ve kullanım limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Aracı Kurum, poziyon veya 
kullanım limiti aşımını aşımı izleyen ilk iş günü Müşteri’ye bildirir. Pozisyon limitini 
aşan Müşteri’den sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Borsa 
tarafından açıklanan pozisyon ve kullanım limitlerinin aşılması halinde Müşteri 
emirlerinin tamamının Borsa tarafından iptal edileceğini kabul eder. Müşteri, Borsa 
veya Aracı Kurum’un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir 
bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonlarını re’sen kapatma yetkisine sahip 
olduğunu, bu işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda 
herhangi bir itiraz ve/veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat 
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. YATIRIMCI pozisyon veya kullanım limitlerinin Takas Merkezi tarafından 
değiştirilmesi halinde, mevcut pozisyonlarını yeni pozisyon veya kullanım limitlerine 
uygun hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

15. TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI (GECELİK FAİZ)

15.1. Taşıma maliyeti/kazancı gerektiren fark sözleşmelerinin ertesi güne taşınması 
halinde yatırımcılar mevcut pozisyonlarının durumuna göre (uzun/kısa) gecelik 
olarak faiz alır veya öderler. Müşteri uzun pozisyondaysa ve fark sözleşmesindeki 
pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik faiz öder. Yatırımcı kısa pozisyondaysa 
ve fark sözleşmesindeki pozisyonunu bir sonraki güne taşırsa gecelik olarak faiz alır.

15.2. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma 
süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre yatırımcı hesabına yansıtılır. Faiz oranları söz konusu işlemin 
gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurt dışı piyasaların 
tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından 
belirlenir.

16. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİMİ, FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI

16.1. Müşteri,  alım veya satım emri vermiş ise, nakit işlem teminatlarını Aracı Kurum 
tarafından belirlenecek olan banka hesabına ödemek ve/veya nakit dışı teminatlarını 
Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan hesaplara virmanlamak veya transfer 
etmek zorundadır. Verilen alım veya satım emri gerçekleşmediği takdirde bu tutar, 
masraflar Müşteri’ye ait olmak kaydıyla Müşteri’nin herhangi bir hesabına, 
Müşteri’nin kendisine veya yetkili kıldığı üçüncü herhangi bir kişiye de geri 
ödenebilir. Alım veya satım emri gerçekleşmiş ise, Müşteri’nin ödediği  tutar 
gerçekleşen alım veya satım emrinin miktarından mahsup edilir, bu işlem 
sonucunda Müşteri’nin bakiye borcu var ise Aracı Kurum, Müşteri’den yukarıda 
belirtilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öngörülen süre içerisinde 
ödemesini talep edebilir.

16.2. Borsa sözleşmesinin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir işlem sayılacak ve 
Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen oranlarda komisyona tabi olacaktır.

16.3. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. 
Opsiyon sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir. Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi 
Müşteri ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak 
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

16.4. Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi Müşteri, 
sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve 
belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür. Opsiyon 
sözleşmelerinde; alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür. Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi Müşteri ise, sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür.

16.5. Fiziki teslimat esaslı uzlaşma yönteminin uygulandığı pazarlarda işlem yapılması 
halinde, fiziki teslimatın gerçekleşeceği gün ilgili borsanın uygulamaları 
doğrultusunda, dayanak varlığın sözleşme büyüklüğüne karşılık gelen miktarının 
satıcının hesabında, nakit ödenecek miktarın (TL yükümlülüğünün) ise alıcının 
hesabında  bulundurulması zorunludur. Müşteri, fiziki teslimatlı türev araçların 
vadesinden önce Aracı Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılabileceğini; bu 
işlemin tüm sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, bu durumda herhangi bir 
itiraz ve/ veya talep ve/veya dava haklarının tamamından peşinen feragat ettiğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Müşteri, fiziki teslimatın öngörüldüğü sözleşmelerden kaynaklanabilecek her türlü 
ücreti ödemekle yükümlüdür.

17. YURT DIŞI İŞLEMLER

17.1. Aracı Kurum, kendi takdirine bağlı olarak, Türk Parasını Koruma Kanunu mevzuatı 
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin yurt dışı piyasalarda işlem gören yabancı sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin emirlerine aracılık edebilir.

17.2. Aracı Kurum, müşterinin  yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım talebi olması halinde, ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem  görmekte  olduğu piyasanın  düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin 
teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda  
Müşteri’yi  en iyi şekilde bilgilendirmeye gayret gösterecektir. Ancak bu 
bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü 
kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.3. Aracı Kurum, müşterinin yurt dışı piyasalardan sermaye piyasası aracı alım ve satımı 
söz konusu olduğunda, Müşteri’den ilgili piyasada alım emrini verdiği iş günü alış 
bedelini veya işlem teminatını, satım emri verdiğinde ise, satışa konu sermaye 
piyasası aracını veya işlem teminatını, Aracı Kurum nezdindeki hesabında 
bulundurmasını  isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 
olması kaydıyla Aracı Kurum, Müşteri’nin  emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış 
ya da teminat olarak vereceği nakdi ve/veya sermaye piyasası araçlarını emrin 
uygulanmasından önce Aracı Kurum’a teslim etmemiş olsa dahi işleme koyabilir. 
Gerçekleştirilecek işlemlerde, Aracı Kurum, Müşteri adına veya Müşteri hesabına ve 
kendi adına işlem yapabilir.

İşlemlerin tasfiyesi, ilgili yabancı piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu 
sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Aracı 
Kurum’un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin hesabına 
virman yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

17.4. Müşteri’nin talebine bağlı olarak, Aracı Kurum tarafından yurt dışı piyasalarda 
gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilenler haricinde yurt dışı aracı kuruluşlara, borsalara veya 
piyasaya ve saklama kuruluşlarına ödenen her türlü komisyon, ücret, faiz ve 
masraflar da, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenecektir. Aracı Kurum, bu 
ödemeleri Müşteri’nin kendi nezdinde bulunan hesabından re’sen tahsil edebileceği 
gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının 
re’sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum’un alacağını Müşteri’nin 
hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla 
re’sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, Müşteri kendisine 
yapılacak bildirimi takip eden en geç 3 (üç ) işgünü içerisinde Aracı Kurum’a 
ödeyecektir.

18. TEMETTÜ, TEMETTÜ TELAFİ KAZANCI VE BENZERİ ÖDEMELER

18.1. Müşteri’nin dayanak varlığı pay senetleri olan fark sözleşmelerinde uzun pozisyona 
sahip olması halinde; temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri ödemeler, söz 
konusu miktarlardan ilgili vergi ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra Müşteri 
hesaplarına yansıtılacaktır.

18.2. Müşteri, temettü, temettü telafi kazancı ve benzeri tutarların fark sözleşmesinin 
yapıldığı pay senedinin bulunduğu ülkeye göre değişlik gösterebileceğini kabul eder. 
Müşteri pay senedi üzerine yazılmış fark sözleşmesinde kısa pozisyondaysa ve ilgili 
pay senedinde temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, 
ödenecek tutar kadar  yatırımcının hesabına  borç kaydedilir. Müşteri,  pay senedi 
üzerine yazılmış fark sözleşmesinde uzun pozisyondaysa ve ilgili pay senedinde 
temettü, temettü telafi kazancı veya benzeri bir ödeme yapılacak ise, ödenecek tutar 
Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir.

19. ÖZSERMAYE HALLERİ

Müşteri, Özsermaye Hallerinin ortaya çıkması durumunda, sözleşme büyüklük ve 
kullanım fiyatı ayarlamalarının Borsa tarafından yapılacağını ve açık pozisyonlarının 
Borsa tarafından  kapatılabileceğini kabul eder.

20. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

20.1. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen hallerin müşteri işlemlerinden 
doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri  temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda Müşteri’nin mevcut pozisyonları Aracı Kurum tarafından re’sen kapatılır.

•Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen müşterinin 
süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi,
•Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağının kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.
•Müşteri’nin teminat tamamlama, takas ve fiziki teslimat yükümlülüğünü belirlenen süre 
ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep 
edilmesine rağmen komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödey-
ememesi ve bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,
•İşlem  ve/veya  pozisyon limitinin  aşılması ve Müşteri’nin bu aşımı Aracı Kurum 
tarafından talep edilen sürede giderememesi,

20.2. İş bu sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı 
Temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, BİAŞ 
Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir 
gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında 
temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

20.3. Müşteri’nin temerrüde düştüğü ve Aracı Kurum’un alacağının muaccel hale geldiği 
hallerde Aracı Kurum, öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı teminatları nakde 
çevirecek, değerleme dışı teminat olmaması halinde, Müşteri hesabına ait açık 
pozisyonları, en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana 
kadar, seans içinde paraya çevirebilecektir. Temerrüde düşülen meblağın ferileriyle 
birlikte tamamen tahsili amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların 
paraya çevrilmesi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite 
ve karşılanmamış  yükümlülük tutarı dikkate alınarak mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri hesabına ait 
pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da 
temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması 
istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, 
alacağının muacceliyet kesbetmesi nedeniyle, Müşteri hesabı/hesaplarındaki  her 
tür nakit ve kıymetler üzerinde Borçlar Kanunu’nun takas, mahsup ve hapis 
hükümleri ile Medeni Kanun’un rehne ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağını 
tasfiye etmek amacıyla takas, hapis, mahsup etme haklarını kullanır. Bu durumda 
gerçekleştirilen pozisyon kapatma/satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.

20.4. Müşteri nakit  uzlaşma  esaslı  işlemlerde takas yükümlüğünü en geç işlem 
gününde ve saat 14:00’a  kadar,  teminat  tamamlama  yükümlülüğünü ise, teminat 
tamamlama çağrısının yapıldığı gün en geç saat 14:00’a kadar yerine getirmek 
zorunda- dır. Söz konusu  yükümlülüklerin  süresi  içerisinde yerine getirilmemesi 
nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye tüm yükümlülük tutarı üzerinden Aracı 
Kurum tarafından BİAŞ Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para 
Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı 
alınarak iki katı oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

20.5. Müşteri, fiziki teslimat yükümlülüğünü, fiziki teslimat günü (T+3) saat 15:30’a kadar 
yerine getirmek zorundadır. Söz konusu  yükümlülüğün süresi içinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle temerrüde düşen Müşteri’ye BİAŞ Repo-Ters Repo 
Pazarında veya TCMB  Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı 
ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı alınarak iki katı oranında temerrüt faizi 
uygulanacaktır.

Müşteri fiziki teslimat esaslı opsiyon işlemlerinde  fiziki teslimat yükümlülüğünü, T+1 
günü  en geç 17:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri’nin fiziki teslimat 
yükümlülüğünü T+1 günü saat 17:00’a kadar yerine getirmemesi durumunda, Aracı 
Kurum Takasbank’a karşı olan kendi yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, gerekli 
miktarda fiziki teslimata konu payı piyasadan satın alabilir. Bu işlemlerden kaynaklanan 
her türlü zarar, masraf ve ücret Müşteri hesabından Aracı Kurum tarafından re’sen tahsil 
edilebilir.

20.6. Müşteri’nin opsiyon kullanım talebinde bulunmadığı ancak işlemlerinin Takasbank 
tarafından otomatik eşleşmeye tabi tutulduğu, Müşteri’nin açısından fiziki teslimat 
yükümlülüğü doğuran durumlar için de yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.

20.7. Müşteri’ye uygulanacak temerrüt faiz oranı, borsa tarafından belirlenen oranı 
aşmayacaktır. Ancak; Aracı Kurum’un  Müşteri işlemleri nedeniyle Takasbank 
ve/veya  diğer saklamacı kuruluşlar  ve/ veya işlem yapılan aracı kuruluş nezdinde 
temerrüde düştüğü hallerde, Takasbank ve/veya diğer saklamacı kuruluşlar ve/veya 
işlem yapılan aracı kuruluş tarafından  Aracı Kurum’a uygulanan  temerrüt  faiz 
oranının, yukarıdaki paragrafta belirlenen faiz oranını aşması halinde, aşan kısımdan 
ayrıca Müşteri sorumlu olacaktır.

20.8. Müşteri temerrüde düştüğü hallerde, Aracı Kurum’un öncelikle “Yurt Dışı Türev 
Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin özel temerrüt hükümlerini uygulayacağını, 
Aracı Kurum’un takdiri ile, bu hükümlere ilaveten Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları’nın temerrüde ilişkin hükümlerini de 
uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Müşteri, piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini 
engelleyen veya engelleyebilecek işlemler  veya  gelişmelerin  Takas Merkezi veya 
Borsa tarafından olağanüstü durum olarak kabul edilebileceğini, olağanüstü 
durumların vukuu halinde, bu durumların giderilebilmesi için Borsa veya Takas 
Merkezinin açık pozisyonların kapatılması, sözleşme vade tarihlerinin değiştirilmesi, 
uzlaşma yöntemlerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok tedbir alabileceğini kabul eder. Müşteri bu 
gibi durumların varlığı halinde uğrayabileceği zararlar nedeniyle Aracı Kurum’a 
hiçbir sorumluluk atfetmeyeceğini ve Aracı Kurum’a karşı bu nedenle hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

21.1. Müşteri hesabında gerçekleşen işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerine ve tüm 
varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar 
tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, 
hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın 
teminat durumlarına ilişkin bilgilere işlem platformu üzerinden erişim sağlar.

21.2. Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat 
ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık 
pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde 
tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba 
tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına 
ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimi, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 
Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi 
üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik 
posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Hesap ekstresi 
profesyonel müşteriye, talebi halinde gönderilmeyebilir.

21.3. Aracı Kurum, her işlem yapılan günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde 
alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri’ye bildirimde 
bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri’nin, Müşteri Tanıma Formu’nda yer alan 
elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

21.4. Yatırım kuruluşu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
müteakip, işlemlerin müşteriye bildirimini elektronik ortamda düzenleyeceği işlem 
sonuç formları ile yapma hakkına sahiptir.

21.5. Bildirimler Müşteri’nin Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. İlgili dönemde müşteri hesabında herhangi bir hareket bulunmaması 
halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

21.6. Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis 
sağlayıcısı, kurye ve sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu 
ve kendisine atfı mümkün olan haller dışında oluşan zararlardan sorumlu değildir.

22. ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

22.1. Aracı Kurum tarafındanişbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler icin CFD, 
future, diğer türev araçlar, opsiyon, emtia ve işleme konu kontratların her bir 
kontrat için fiyat farkı ve/veya komisyon alınacaktır.

22.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü 
kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet 
bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların 
kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet 
bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

22.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin 
ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye 
aittir.

22.4. Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri namına yaptığı bütün masraflar, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, muamele ücreti ve benzeri diğer 
tüm masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Taraflar 5 (beş) işgünü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla bu 
“Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ni herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm 
ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla tarafların birbirilerine karşı olan tüm 
yükümlülüklerini ifa ve borçlarını ödemiş olması zorunludur. Hesabın kapatılmak 
istenmesi halinde, bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”ne bağlı 
olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak her türlü alacağının, Müşteri 
tarafından karşılanması gerekir. Müşteri, borcunu ödediği takdirde 
hesabını/hesaplarını kapatabilir.

Müşteri hesabının kapatılması halinde, Sermaye Piyasası Araçları Aracılık Hizmetleri 
Genel Hüküm ve Şartları’ndaki  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla, hesaptaki  mevcut 
para, Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin “Yatırımcı Bilgi Formu”nda belirttiği hesaba 
aktarılır. Kapatılan hesapta bulunan kıymetler ise, Müşteri’ye mislen iade edilecek olup 

Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar, Aracı Kurum’un belirleyeceği yerde saklanır 
ve bunlar için ödenen saklama ücreti Müşteri tarafından ödenir.

23.2. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya 
yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

23.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafın temerrüde düşmesi diğer Taraf’ın aciz içerisinde 
bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) veya sair haklı sabeplerin 
varlığı halinde bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Derhal fesih, noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla yapılacak olup, yazılı fesih ihbarının ilgili 
Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.Taraflardan birinin derhal fesih 
hakkını kullanması halinde, Müşteri adına açılmış tüm hesaplar kapatılacak ve Aracı 
Kurum’un işbu sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri 
tarafından derhal karşılanacaktır.Bu durumda Müşteri’nin varlıklarının 
aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak 23.1 maddesindeki prosedür uygulanır.

24. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Aracı Kurum’un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri’den 
emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum 
ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre 
müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Kurul’un 
ilgili Tebliğ hükümleri delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine 
tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen 
emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi 
halinde durumu derhal Aracı Kurum’a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir 
iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu 
çerçevede Aracı Kurum 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, Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan 
ve kabul etmektedir.

25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı 
olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme 
hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya 
teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde 

bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği 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, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu 
mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

26. TEMLİK YASAĞI

Müşteri, Aracı Kurum’un yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlül-
ükleri ve aracı kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, 
bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak 
kabul edilecektir. Aracı Kurum’un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi 
bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler 
de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı 
Kurum’un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak 
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28. BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un Müşteri’nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu’na da dahil olmak 
üzere Türkiye’deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini 
kabul eder. Müşteri, ayrıca başka bir şahıs hesabına hareket edip etmediğini, Ek’te yera-
lan Müşteri Bilgi formunu doldurmak suretiyle Aracı Kurum’a bildireceğini beyan ve 
taahhüt eder. Müşteri, başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde, talep üzerine, bu 
şahısların kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki 
her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.

Müşteri, kendisine ve başka bir şahıs hesabına hareket ettiği hallerde ilgili şahsa ait her 
türlü bilginin, işbu sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı 
Kurum’a hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar 
nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

29. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve 
beyan ederler.

... (......) sayfa ve .... (.......) maddeden oluşan bu “Yurt Dışı Türev Araçlar Aracılık Çerçeve 

Sözleşmesi”Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak usulünce  imzalanmış, akdedilmiş  
ve  nüshalardan  biri Müşteri’ye verilmiştir.

YURT DIŞI TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM  İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM 
FORMU

Önemli Açıklama:

Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda türev araçları işlemleri yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 
alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerinde öngörüldüğü “Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı 
Türev Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerin-
den öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Yurt Dışı Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imza-
layan Müşteri’nin birlikte “çerçeve sözleşme imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı,

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Piyasa:  Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve 
yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:  Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 
önceden belirle- nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye 
piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve yabancı parayı alma veya satma hakkı ve- ren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde 

sözleşmeye konu teş- kil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya  vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda 
satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulun- ma hakkını,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan 
satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):
1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirle- nen miktar-
dan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirti- len miktar-
dan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters  İşlem  -  Pozisyon  Kapatma:  Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun 
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak 
pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon  Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan  tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleş- meye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde 
ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç  Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hare- ketleri karşısında güncelleştirilen 
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı ifade etmektedir.
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