Bu anketin amac› size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup
olmad›¤›n›z›n anlafl›lmas›, böylece size daha uygun hizmet sunulmas›n›n sa¤lanmas›d›r. Bu konuda bir
de¤erlendirme yap›labilmesi sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine ba¤l›d›r.
Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirseniz, hangi ürün ya da
hizmetlerin size uygun oldu¤u tespit edilemeyecektir. Bu nedenle, afla¤›daki sorulara yan›t vermeniz, do¤ru,
tam ve güncel bilgileri vermeniz, size uygun ürün ve hizmetlerin tespit edilebilmesi aç›s›ndan önemlidir.
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YATIRIM H‹ZMET VE FAAL‹YETLER‹ GENEL R‹SK B‹LD‹R‹M FORMU
Önemli Aç›klama
Sermaye piyasalar›nda yapaca¤›n›z ifllemler sonucunda kar elde edebilece¤iniz gibi zarar riskiniz de
bulunmaktad›r. Bu nedenle, ifllem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karfl›laflabilece¤iniz riskleri
anlaman›z, mali durumunuzu ve k›s›tlar›n›z› dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri:III No:39.1 Say›l› Yat›r›m Kurulufllar›n›n Kurulufl ve Faaliyet
Esaslar› Hakk›nda Tebli¤inin 25’inci maddesinde öngörüldü¤ü üzere Yat›r›m Hizmet ve Faaliyetleri Genel
Risk Bildirim Formu’nda yer alan afla¤›daki hususlar› anlaman›z gerekmektedir.
Uyar›
‹fllem yapmaya bafllamadan önce çal›flmay› düflündü¤ünüz kuruluflun yapmak istedi¤iniz sermaye piyasas›
ifllemlerine iliflkin “Yetki Belgesi” olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Sermaye piyasas› ifllemleri konusunda
yetkili olan banka ve sermaye piyasas› arac› kurumlar›n› www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web
sitelerinden ö¤renebilirsiniz.
Risk Bildirimi
‹fllem yapaca¤›n›z arac› kurulufl ile imzalanacak Çerçeve Sözleflmesi’nde belirtilen hususlara ek olarak,
afla¤›daki hususlar› anlaman›z çok önemlidir.
1. Yat›r›m kuruluflu nezdinde açt›raca¤›n›z hesap ve bu hesap üzerinden gerçeklefltirilecek tüm
ifllemler için Sermaye Piyasas› Kurulu, borsalar ve takas merkezleri taraf›ndan ç›kart›lan ilgili her türlü
mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacakt›r.
2. Sermaye piyasas› ifllemleri çeflitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluflacak fiyat hareketleri
sonucunda Yat›r›m kurulufluna yat›rd›¤›n›z paran›n tümünü kaybedebilece¤iniz gibi, kay›plar›n›z yapaca¤›n›z
ifllemin türüne göre yat›rd›¤›n›z para tutar›n› dahi aflabilecektir.
3. Kredili ifllem veya aç›¤a sat›fl gibi ifllemlerde kald›raç etkisi nedeniyle, düflük özkaynakla ifllem
yapman›n piyasada lehe çal›flabilece¤i gibi aleyhe de çal›flabilece¤i ve bu anlamda kald›raç etkisinin taraf›n›za
yüksek kazançlar sa¤layabilece¤i gibi zararlara da yol açabilece¤i ihtimali göz önünde bulundurulmal›d›r.
4. Yat›r›m kuruluflunun piyasalarda yapaca¤›n›z ifllemlere iliflkin taraf›n›za aktaraca¤› bilgiler ve
yapaca¤› tavsiyelerin eksik ve do¤rulanmaya muhtaç olabilece¤i taraf›n›zca dikkate al›nmal›d›r.
5. Sermaye piyasas› araçlar›n›n al›m sat›m›na iliflkin olarak Yat›r›m kuruluflunun yetkili personelince
yap›lacak teknik ve temel analizin kifliden kifliye farkl›l›k arz edebilece¤i ve bu analizlerde yap›lan öngörülerin
kesin olarak gerçekleflmeme olas›l›¤›n›n bulundu¤u dikkate al›nmal›d›r.
6. Yabanc› para cinsinden yap›lan ifllemlerde, yukar›da say›lan risklere ek olarak kur riskinin
oldu¤unu, kur dalgalanmalar› nedeniyle Türk Liras› baz›nda de¤er kayb› olabilece¤i, devletlerin yabanc›
sermaye ve döviz hareketlerini k›s›tlayabilece¤i, ek ve/veya yeni vergiler getirebilece¤i, al›m-sat›m ifllemlerinin
zaman›nda gerçekleflmeyebilece¤i bilinmelidir.
7. ‹fllemlerinize bafllamadan önce, Yat›r›m kuruluflunuzdan yükümlü olaca¤›n›z bütün komisyon ve
di¤er muamele ücretleri konusunda teyit almal›s›n›z. E¤er ücretler parasal olarak ifade edilmemiflse, ücretlerin
parasal olarak size nas›l yans›yaca¤› ile ilgili anlafl›l›r örnekler içeren yaz›l› bir aç›klama talep etmelisiniz.
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‹flbu sermaye piyasas› ifllemleri risk bildirim formu, Yat›r›mc›y› genel olarak mevcut riskler hakk›nda
bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasas› araçlar›n›n al›m sat›m›ndan ve uygulamadan
kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolay›s›yla tasarruflar›n›z› bu tip yat›r›mlara yönlendirmeden
önce dikkatli bir flekilde araflt›rma yapmal›s›n›z.
Yukar›daki tüm hususlar› okuyup, anlad›¤›m› iflbu esaslar›n uygulanmas› s›ras›nda Arac› Kurumun kusuru
veya ihmali nedeniyle do¤abilecek zararlar›m› talep ve dava haklar›m sakl› kalmak kayd›yla özgür iradem
sonucu bu “Yat›r›m Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nu imzalad›¤›m› ve bundan sonra
Sözleflme’yi imzalayarak Form’un bir örne¤ini ald›¤›m› kabul ve beyan ederim.
Not: Yat›r›mc›n›n bu formu “okudum, anlad›m” ibaresi ile imzalamas› yeterlidir.
Lütfen el yaz›n›z ile :…......................…………………………………………………………………
TAR‹H :….…./………/……………
Yat›r›mc› / Yat›r›mc›lar
Ad› Soyad› :
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Kendi Ad›na, Baflkas› Hesab›na ‹fllem Yapanlara ‹liflkin Duyuru
5549 say›l› Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n Önlenmesi Hakk›nda Kanunun (Kanun) 27'inci maddesine
dayan›larak haz›rlanan Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n ve Terörün Finansman›n›n Önlenmesine Dair Tedbirler
Hakk›nda Yönetmelik (Yönetmelik) 09.01.2008 tarihli resmi gazetede yay›mlanarak, 01.04.2008 tarihi
itibariyle yürürlü¤e girmifltir.
Yönetmeli¤e göre;hesap aç›lmas› kredi veya kredi kartlar› verilmesi, kiral›k kasa, finansman, faktoring,
finansal kiralama gibi hizmetler nedeniyle kurulan, niteli¤i itibar›yla devaml›l›k unsuru tafl›yan ifl iliflkilerinde
tutar gözetmeksizin kimli¤e iliflkin bilgileri almak ve bu bilgilerin do¤rulu¤unu teyit etmek suretiyle
müflterilerin ve müflteri ad›na hareket edenlerin kimli¤inin tespit edilmesi zorunludur.
Bunun d›fl›nda, sürekli ifl iliflkisi niteli¤i arz etmemekle birlikte;
1- ‹fllem tutan ya da birbiriyle ba¤lant› birden fazla ifllemin toplam tutan yirmi bin TL veya üzerinde
oldu¤unda,
2- Elektronik transferlerde ifllem tutan ya da birbiriyle ba¤lant›l› birden fazla ifllemin toplam tutan
iki bin TL veya üzeri oldu¤unda,
3-Hayat sigortas› sözleflmelerine iliflkin ifllemlerde bir y›l içinde ödenecek prim tutan toplam› iki
bin veya tek prim olup prim tutan befl bin TL veya üzerinde oldu¤unda,
4-fiüpheli ifllem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin,
5-Daha önce elde edilen müflteri kimlik bilgilerinin yeterlili¤i ve do¤rulu¤u konusunda flüphe
oldu¤unda tutar gözetmeksizin,
Kimli¤e iliflkin bilgilerin al›nmas› ve bu bilgilerin do¤rulu¤unu teyit etmek suretiyle müflterilerinin ve
müflterileri ad›na veya hesab›na hareket edenlerin kimli¤ini tespit edilmesi zorunludur.
‹fllem talep eden kifliler, e¤er ifllemi bir baflkas› hesab›na yap›yorlarsa, bunu ifllemi yapmadan önce beyan
etmek zorundad›r. Bu beyan üzerine, ifllemi talep edenin kimli¤i ve yetki durumu ile hesab›na hareket edilen
kiflinin kimli¤i yönetmeli¤in 6 ile 14'üncü maddeleri aras›ndaki hükümlere göre tespit edilir.
Ticaret siciline kay›tl› tüzel kiflilerle kurulan devaml›l›k niteli¤i tafl›yan ifl iliflkilerinde, tüzel kiflili¤in yüzde
yirmi beflini aflan hisseye sahip gerçek ve tüzel kifli ortaklann kimli¤i Yönetmeli¤in 6 ve 7’nci maddelerine
göre tespit edilir.
Kanunun 15'inci maddesi uyannca, kimlik tespiti gereken ifllemlerde, kendi ad›na ve fakat baflkas› hesab›na
hareket eden kimse, bu ifllemleri yapmadan önce kimin hesab›na hareket etti¤ini yaz›l› olarak bildirmedi¤i
takdirde, alt› aydan bir y›la kadar hapis veya befl bin güne kadar adli para cezas›yla* cezaland›nl›r.
‹fl bu duyuru Yönetmeli¤in 17'inci maddesi uyannca yap›lmaktad›r.
* En az yirmi ve en fazla yüz Türk liras› olan bir gün karfl›l›¤› adli para cezas›n›n miktar› kiflinin ekonomik
ve di¤er flahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir. (TCK md.52/2)
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I. TARAFLARI TANITICI B‹LG‹LER
1.
Ad›

Yat›r›mc›n›n Kimlik Bilgileri ve adresi
Soyad›

T.C. Kimlik No

:

………………………………………………………………….
: ………………………………………………………………….

Yat›r›mc› hesab› aç›lmadan; Kurul’un Seri:III No:39.1 Say›l› Yat›r›m Kurulufllar›n›n Kurulufl ve Faaliyet
Esaslar› Hakk›nda Tebli¤i’nin 29'uncu maddesi ve Seri :V, No:6 say›l› Arac›l›k Faaliyetlerinde Belge ve
Kay›t Düzeni Hakk›nda Tebli¤i’nin 4’üncü maddesi ve Seri III-45.1 Yat›r›m Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan
Hizmetlere ‹liflkin Belge ve Kay›t Düzeni Hakk›nda Tebli¤ ile bundan sonra Kurul taraf›ndan ç›kar›lacak
tüm tebli¤ler dahil olmak üzere; 4208 Say›l› Karaparan›n Aklanmas›n›n Önlenmesine Dair Kanun ve 5549
No’lu Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n Önlenmesi Hakk›nda Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n ve
Terörün Finansman›n›n Önlenmesine Dair Tedbirler Hakk›nda Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri
uyar›nca kimlik tespiti yap›lm›flt›r.
2. Sözleflmenin Taraflar›:
Bir tarafta: Kavac›k Mahallesi fiehit Te¤men Ali Y›lmaz Sokak No:13 Güven Sazak Plaza Kat:3-4 Beykoz
/ ‹stanbul adresinde bulunan MEKSA Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi. (Bundan sonra Arac› Kurum olarak
an›lacakt›r) ile;
Di¤er tarafta:………..……………………………………………………………………………………….…
adresinde bulunan; …………………………………………….. (bundan sonra Yat›r›mc›/Yat›r›mc›lar olarak
an›lacakt›r) aras›nda, Yat›r›mc›n›n kimli¤inin asl›n›n ibraz edilmesi suretiyle afla¤›daki koflullarda bir
“Sermaye Piyasas› Araçlar› Al›m Sat›m Çerçeve Sözleflmesi” imzalanm›flt›r.
3. Yat›r›mc› Bilgi Formu:
SPK mevzuat› uyar›nca “Yat›r›mc› Bilgi Formu” Yat›r›mc› taraf›ndan doldurulacakt›r. Bu form Yat›r›mc›n›n
risk ve getiri tercihleri, yat›r›m amaçlar› ve mali tercihleri, mali durumu hakk›nda bilgi edinmek amac›yla
mevzuata uygun olarak düzenlenmifltir. Bu formdaki bilgilerin de¤iflmesi durumunda, Yat›r›mc› Arac›
Kurum’u bilgilendirmek durumundad›r; aksi takdirde ifllemlerinde söz konusu form geçerli olacak, Arac›
Kurum bundan do¤abilecek zararlardan kusurlu olmayacakt›r. Yat›r›mc›n›n bu bilgileri vermemesi durumunda
sorumluluk Yat›r›mc›ya ait olacakt›r.
II.TANIMLAR
Al›m ya da Sat›m Emri: Yat›r›mc›n›n Arac› Kurum’a sermaye piyasas› araçlar›n›n sat›n al›nmas› ya da
sat›lmas› için yaz›l›, sözlü veya elektronik ortam, telefon ve di¤er iletiflim araçlar›n› kullanarak yapt›¤›
bildirimdir.
Arac› Kurum: Kanunun 37 nci maddesinin birinci f›kras›ndaki yat›r›m hizmet ve faaliyetlerinden (a),(b),(c),(e)
ve (f) bentlerinde yer alanlar› münhas›ran yapmak üzere Kurul taraf›ndan yetkilendirilen yat›r›m kuruluflunu,
B‹Afi veya B‹ST: Borsa ‹stanbul Anonim fiirketi’dir.
Birlik veya TSPB: Türkiye Sermaye Piyasalar› Birli¤i’dir.
Borsa : Borsa ‹stanbul Anonim fiirketi’ni ve 6362 say›l› Kanun’a uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli
faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerlerini ifade eder.
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Da¤›t›m Kanallar›: Bilgiye genifl bir kitle taraf›ndan ulafl›lmas›na imkân sa¤layan veya sa¤layabilecek
nitelikte olan her türlü iletiflim arac›n›,
Genifl Yetkili Arac› Kurum: Kurulun yat›r›m hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere iliflkin esaslar
ile ilgili düzenlemeleri uyar›nca portföy arac›l›¤› faaliyeti, genel saklama hizmeti ve/veya arac›l›k yüklenimi
faaliyetinden herhangi birini yürütecek olan arac› kurumu ifade eder.
Hesap: ‹flbu sözleflme konusunun gerçeklefltirilmesi amac›yla yat›r›mc›ya Arac› Kurum nezdinde aç›lan
hesab›,
Kanun: 6362 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu’dur.
Kurtaj Ücreti: Menkul K›ymet al›m, sat›mlar›ndan ötürü Borsa ve Arac› Kurum taraf›ndan tahakkuk
ettirilen her türlü ücrettir.
Kurul veya SPK: Sermaye Piyasas› Kurulu’dur.
Menkul K›ymet: Para, çek, poliçe ve bono hariç olmak üzere, paylar, pay benzeri di¤er k›ymetler ile söz
konusu paylara iliflkin depo sertifikalar›n› ve borçlanma araçlar› veya menkul k›ymetlefltirilmifl varl›k ve
gelirlere dayal› borçlanma araçlar› ile söz konusu k›ymetlere iliflkin depo sertifikalar›n› ifade eder.
MKK: Merkezi Kay›t Kuruluflu Anonim fiirketi’dir.
Merkezi Takas Kurumu veya Takasbank: Takasbank-‹stanbul Takas ve Saklama Bankas› A.fi ve borsalarda
ve teflkilatlanm›fl di¤er pazar yerlerinde ifllem gören sermaye piyasas› araçlar›n›n teslimi, bedellerinin
ödenmesi ve bu ifllemlere iliflkin teminat yükümlülüklerinin ifas› ile ilgili ifllemleri yürüten anonim ortakl›k
fleklindeki özel hukuk tüzel kiflili¤ine haiz kurumlard›r.
Profesyonel ve Genel Yat›r›mc›: Kurulun yat›r›m kurulufllar›n›n kurulufl ve faaliyet esaslar›na iliflkin
düzenlemelerinde tan›mlanan profesyonel ve genel yat›r›mc›lar›,
Sermaye Piyasas› Araçlar›: Menkul k›ymetler ve türev araçlar ile yat›r›m sözleflmeleri de dahil olmak
üzere Kurulca bu kapsamda oldu¤u belirlenen di¤er sermaye piyasas› araçlar›d›r.
Sermaye Piyasas› Mevzuat›: T.C. Kanunlar›, özellikle Sermaye Piyasas› Kanunu’nu, yürürlükteki ve/veya
ileride yürürlü¤e girecek Kararnameler, Sermaye Piyasas› Kurulu Tebli¤leri, Yönetmelikleri, ilke kararlar›,
ilgili di¤er mevzuat hükümlerini, ifllem yap›lan borsalar›n ba¤l› oldu¤u resmi düzenleyici, denetleyici
otoritelerinin yürürlükteki ve/veya ileride yürürlü¤e girecek yasal düzenlemelerini,
Yönlendirici Nitelikte Yorum ve Tavsiye: Yat›r›mc›lara yönelik olarak sunulan, belirli sermaye piyasas›
araçlar›n›n al›m sat›m›n› teflvik edici ifadeler içeren veya baflka bir surette yat›r›mc› kararlar›n› etkileyebilecek
yorum ve tavsiyeleri ifade eder.
YTM: Yat›r›m kurulufllar›n›n, yat›r›m hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye
piyasas› araçlar› teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri halinde, Kurul taraf›ndan al›nan tazmin
kararlar›n›n yerine getirmek amac›yla kurulmufl olan kamu tüzel kiflili¤ine sahip Yat›r›mc› Tazmin Merkezi’dir.
Yat›r›m Kuruluflu: Arac› kurumlar, bankalar ve yat›r›m hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kurulufl ve
faaliyet esaslar› Kurulca belirlenen di¤er sermaye piyasas› kurumlar›n›,

9

III. SÖZLEfiMEN‹N KONUSU
Arac› Kurum’ un bu sözleflme hüküm ve flartlar›na tabi olmak üzere Yat›r›mc›ya Borsa’da veya Sermaye
Piyasas› Mevzuat› çerçevesinde borsa içi ve borsa d›fl›nda Sermaye Piyasas› Kurulu’nca belirlenen her türlü
Menkul K›ymet al›m-sat›m›na arac›l›k hizmeti ile bu sözleflmede belirlenen di¤er hizmetleri vermesine,
taraflar›n hak ve yükümlülüklerinin genel olarak belirlenmesine dair sözleflmedir.
1. Bu nedenle; Yat›r›mc›, Arac› Kurum’un kendisi ad›na yapaca¤› tüm Sermaye Piyasas› Araçlar›
al›m sat›m arac›l›k ifllemlerinde bu sözleflme flartlar›na göre Arac› Kurum’u yetkilendirmifltir.
2. ‹flbu sözleflmenin imzas› ile birlikte Arac› Kurum, Yat›r›mc›ya hesap açar Yat›r›mc›ya ait tüm
ifllemler bu hesap alt›nda faaliyet konular›na göre yürütülür.
3. Yat›r›mc› Borsa’ya iliflkin bütün yasalar, yönetmelikler ve yönergelere, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun
bütün düzenlemelerine ve bu sözleflmede yer almayan hususlarda bu mevzuat hükümlerinin uygulanmas›n›
kabul ve taahhüt eder.
IV. GENEL HÜKÜMLER
1. Emirlere ‹liflkin Hükümler:
1.1 Arac› Kurum ile çal›flmak isteyen gerçek ve tüzel kiflilere Arac› Kurum nezdinde bir hesap aç›lacak ve
bir Yat›r›mc› numaras› verilecektir. Tüm ifllemlerde Yat›r›mc› için bu hesap numaras› kullan›lacakt›r.
1.2 Yat›r›mc› emirleri, Kurul düzenlemeleri ve ifllem yap›lan piyasa usul ve esaslar›na göre gerçeklefltirilir.
Al›m ve sat›m emri esas olarak yaz›l› verilir. Yat›r›mc› Arac› Kurum’a yapaca¤› bütün bildirimleri ve
verece¤i “Yat›r›mc› Emirleri’ni aç›k ve tereddüde yer vermeyecek flekilde yapmakla yükümlüdür. Arac›
Kurum, kendi münhas›r takdir ve anlay›fl›na göre, Yat›r›mc›n›n aç›k olmayan veya tereddüte yer veren emir
ve bildirimlerini yerine getirmekle yükümlü de¤ildir.
1.3 Ancak Arac› Kurum, Yat›r›mc› taraf›ndan yüz yüze (sözlü) olarak verilecek emirleri de ilgili mevzuatta
öngörüldü¤ü flekilde yaz›l› hale getirmek kayd›yla kabul etme yetkisine sahiptir.
Emrin yaz›l› olarak verilmemesi sebebiyle, emrin yanl›fl anlafl›lmas›ndan veya yerine getirilmemesinden
dolay› do¤acak zararlardan Arac› Kurum sorumlu tutulamaz. Sözlü emirlerde emri alan Arac› Kurum yetkilisi
emrin niteli¤ine göre yaz›l› hale dönüfltürür, seans takip formuna ifller. Arac› Kurum merkez ve merkez d›fl›
örgütler sözlü emirlerin teyit edilmesini talep etti¤i takdirde Yat›r›mc› ya da vekili bunlar› derhal Arac›
Kurum merkez ve merkez d›fl› örgütlerine ulaflt›r›r.
1.4 Yat›r›mc› Emri, seans öncesinde veya seans içinde telefon, faks ve di¤er iletiflim arac› veya sözle verilmifl
ise emri alan Arac› Kurum temsilcisi taraf›ndan emrin niteli¤ine göre emir formu düzenlenir ya da do¤rudan
elektronik ortamda ilgili mevzuata göre kaydedilir. Yaz›l› emirlerin, emir formuna mevzuat›n gerektirdi¤i
flekilde ifllenip verilmesindeki sorumluluk tümüyle Yat›r›mc›ya aittir. Arac› Kurum’un Yat›r›mc›dan yaz›l›
olarak emir almas› halinde emir formunda Yat›r›mc›n›n ve emri alan müflteri temsilcisinin imzas› bulunur.
1.5 Arac› Kurum, ald›¤› yaz›l› ve sözlü tüm Yat›r›mc› emirlerini bilgisayar ortam›nda düzenlenmifl olan
“Yat›r›mc› Emir Formu’na müteselsil s›ra numaras› izleyecek flekilde kaydeder.
1.6 Arac› Kurum Yat›r›mc› ile yap›lan telefon görüflmelerini elektronik cihazlarla kayda alma hakk›na
sahiptir. Yat›r›mc› bu ses kay›tlar›n›n delil teflkil edece¤ini kabul eder. Uyuflmazl›k halinde Arac› Kurum’un
bu ses kay›tlar› geçerli olacakt›r.
1.7 Yat›r›mc›, emir formunda istenen bilgileri do¤ru olarak doldurmak ve kontrolünü yapmakla mükelleftir.
Do¤ru olarak doldurulmayan “Emir Formu” dolay›s› ile gerçekleflecek zararlar Yat›r›mc›n›n sorumlulu¤undad›r.
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Yat›r›mc›n›n verdi¤i emirlerde ve/veya Yat›r›mc› emir formlar›nda:
Yat›r›mc›n›n ad-soyad› ya da unvan› ile imzas›,
Emir tipi,
Al›m ya da sat›m emri, düzeltme veya iptal emri oldu¤u,
Emrin fiyat ve miktar›,
Emrin al›nd›¤› tarih ve zaman,
Emrin gerçeklefltirildi¤i tarih, zaman, fiyat ve miktar,
Her bir emrin al›nd›¤› Yat›r›mc›n›n hesap numaras›,
S›ra numaras›,
Emrin geçerlilik süresi
Emri alan Arac› Kurum görevlisinin ad›, soyad› ve imzas› bulunmak zorundad›r.

2. ‹nternet Kanal› ‹le ‹fllem Yapma Esaslar›
2.1 Yat›r›mc›n›n Arac› Kurum nezdindeki Online ‹fllem Platformu‘ndan yararlanabilmesi için öncelikle iflbu
sözleflmenin taraflarca imzalan›p tamamlanm›fl olmas› gerekir. Arac› Kurum, iflbu sözleflmenin Yat›r›mc›
taraf›ndan imzalanmas›ndan sonra, Yat›r›mc›ya Online ‹fllem Platformu hizmetlerinden faydalanabilmesi
amac› ile internet sayfas› üzerinden kendi belirleyece¤i bir kullan›c› kodu ve flifre tahsis edilecektir. Bu
kullan›c› kodu ve flifresi ile Yat›r›mc›, Arac› Kurum nezdindeki hesab› üzerinden ifllem yapabilecektir.
Tahsis edilen kullan›c› kodu ve flifresinin muhafazas› ve her türlü riski tamamen Yat›r›mc›ya aittir. Arac›
Kurum, çal›nm›fl veya bir flekilde kaybedilmifl olan kullan›c› kodu ve flifreden sorumlu tutulamaz.
Yat›r›mc› kullan›c› kodu ve flifresinin üçüncü kiflilerce bilinebilece¤i veya kullan›labilece¤i inanc›nda ise,
bunu hemen Arac› Kurum‘a bildirerek eski kullan›c› kodu ve flifresinin iptali ile yeni kullan›c› kodu ve flifre
belirleme hakk›na sahiptir. Yat›r›mc› bu bildirimde bulunmad›kça Arac› Kurum‘u sorumlu tutamaz.
Yat›r›mc›n›n iflbu sözleflmeyi imzalam›fl olmas›, Arac› Kurum‘a Yat›r›mc›ya flifre tahsis etme ve online
ifllem hizmetlerinden Yat›r›mc›y› yararland›rma yükümlülü¤ü getirmez. Yat›r›mc›, Online ‹fllem Paneli
ve/veya Platformu’nu sadece kendisi kullanabilecektir. Yat›r›mc›, söz konusu siteden baflkalar›na ifllem
yapt›r›p bu suretle komisyon, ücret, v.b. maddi menfaatler elde edemeyece¤i gibi herhangi bir menfaati
olmasa dahi baflkalar›na ifllem yapt›ramaz.
Arac› Kurum, bu tip ifllemlerin gerçekleflmesi durumunda sözleflmeyi derhal feshedebilir. Yat›r›mc›’n›n
internet üzerinden emir iletmesini durdurabilir ve üçüncü kiflilerle Yat›r›mc› aras›nda do¤abilecek ihtilaflardan
sorumlu tutulamaz.
2.2 Yat›r›mc› , telefonla veya flifahi olarak talimat verme imkan›n›n tan›nmas›n› talep etmifl, Arac› Kurum
da bunu kabul etmifltir. Yat›r›mc›, Arac› Kurum taraf›ndan sa¤lanan kolayl›ktan yararlan›rken telefonla
talimat veya flifahi talimat›n bütün sonuçlar›n› kabul ederek bu imkan›n verilmesini talep etti¤ini kabul ve
taahhüt eder. Yat›r›mc› telefonla veya flifahi suretle bir talimat verdi¤i halde vermedi¤ini ileri sürdü¤ü
takdirde Arac› Kurum iyi niyete ayk›r› bu fiil sebebiyle sözleflmeyi derhal feshetmek ve hesab› tasfiye etmek
hakk›n› kullan›r. Yat›r›mc›n›n kötü niyetli bu eylemi sebebiyle Arac› Kurum u¤rad›¤› zarar ve ziyanlar›
tazmin için Yat›r›mc›'ya karfl› gerekli yasal ifllemlere müracaat edebilir.
2.3 Yat›r›mc›n›n Arac› Kurum taraf›ndan sunulan hizmetleri eksiksiz alabilmesi için; Yat›r›mc›n›n öncelikle
bir Sermaye Piyasas› Arac› Al›m Sat›m Sözleflmesi (iflbu sözleflme) ve eklerini imzalam›fl olmas›, sözleflme
ekine de kimlik bilgileri ve adres teyit belgelerinin eksiksiz olarak konulmufl olmas› gerekmektedir,
2.4 ‹nternet eriflimi sa¤layabilecek niteliklere haiz bilgisayar, modem, telefon hatt› ve internet eriflim
programlar›n›n Arac› Kurum taraf›ndan talep edilen sürümlerini bilgisayar›nda haz›r bulundurmas›
gerekmektedir. Yat›r›mc› taraf›ndan haz›r edilmemesi nedeni ile Online ‹fllem Platformu hizmetlerinden
yararlan›lamamas›n›n sorumlulu¤u tamamen Yat›r›mc›ya ait olup, Yat›r›mc› bu sebeple Arac› Kurum‘dan
maddi veya manevi zarar ziyan talebinde bulunamaz. Online ‹fllem Paneli ve/veya Platformu’nda, ancak
hesap bakiyesinde yeterli nakdi veya menkul k›ymeti olan hesaplar için gelen ifllem emirleri yerine
getirilecektir. Kredili ifllem sözleflmesi olmayan Yat›r›mc› için, hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesab›nda
yap›lmas› istenilen ifli yerine getirecek kadar menkul k›ymeti olmayan Yat›r›mc›n›n bu yolu kullanarak
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vermifl oldu¤u talimat yerine getirilmeyecektir. Yat›r›mc› bu hususu bildi¤ini ve bu nedenle ifllem
yap›lamamas›ndan dolay› Arac› Kurum‘u sorumlu tutamayaca¤›n› peflinen kabul ve taahhüt eder.
2.5 Arac› Kurum ile Kredili ‹fllem Sözleflmesi olan Yat›r›mc› hakk›nda burada yer alan esaslar›n d›fl›nda
Kredili Menkul K›ymet Al›m Sat›m›na ‹liflkin Sözleflmede yer alan hükümler uygulan›r.
2.6 Yat›r›mc›, Arac› Kurum taraf›nda ortaya ç›kacak ar›za, bilgisayar, donan›m, yaz›l›m, elektrik kesintileri,
servis sa¤lay›c›lar›, v.b. sorunlardan dolay› Arac› Kurumu sorumlu tutamaz, verilen hizmetin aksamas› ya
da hatal› olmas›ndan dolay› Yat›r›mc› hiçbir zarar ziyan talebinde bulunamaz. Zorunlu nedenlerden do¤an
ar›za, gecikme, duraksama ve kusurlar›n sorumlulu¤u Arac› Kurum‘a ait de¤ildir. Sözleflmenin imzaland›¤›
tarihte var olmayan/öngörülemeyen, Arac› Kurum‘un kontrolü d›fl›nda geliflen ve bu sözleflmedeki
sorumluluklar›n yerine getirilmesini imkans›zlaflt›ran haller (do¤al afetler, toplumsal olaylar, v.b.) zorunlu
haller olarak kabul edilecektir. Zorunlu nedenler sebebiyle Yat›r›mc›, sözleflmeyi fesh etme ve/veya
sözleflmenin uygulanamamas› veya gecikmeler nedeniyle u¤rad›¤› zararlar› talep etme hakk›na sahip
olmayacakt›r.
2.7 Yat›r›mc›, kendisine tahsis edilmifl Kullan›c› Kodu ve fiifre ile Online ‹fllem Paneli ve/veya Platformu’nun
herhangi bir nedenle kendisi veya üçüncü kifliler taraf›ndan kötüye kullan›lmas›ndan dolay› Arac› Kurum‘a
karfl› sorumlu oldu¤unu, bu yöndeki bütün itiraz ve def‘ilerden feragat etti¤ini, bu nedenle Arac› Kurum‘un
u¤rayaca¤› zarar ve ziyan› tazmin edece¤ini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
2.8 Yat›r›mc›, al›m sat›m›n› yapt›raca¤› menkul k›ymetler için internet üzerinden Online ‹fllem Paneli ve/veya
Platformu’nu kullanarak emir verebilece¤i gibi yaz›l›, sözlü, faksla ya da telefonla da emir verebilecektir.
Önceden verilen herhangi bir emirde, de¤ifltirme imkan› var ise yukar›daki flekillerden birisi ile emri
de¤ifltirebilecektir. Bu takdirde emrin yanl›fl anlafl›lmas›ndan veya yerine getirilmemesinden Arac› Kurum
sorumlu tutulamaz.
2.9 Kurum kendisine ait sitede her zaman de¤ifliklik yapma hakk›na sahip olup, bu de¤ifliklikler söz konusu
sitenin sayfas›nda ilan yolu ile bildirilecektir. Yap›lan bu de¤ifliklikler ayn› zamanda bu sözleflmeye de
an›nda yans›t›lacakt›r. Yat›r›mc› bu de¤iflikliklerin getirece¤i mükellefiyetleri de peflinen kabul eder. Arac›
Kurum, Yat›r›mc›ya sunmufl oldu¤u Elektronik Ürün Hizmetinin içeri¤ini, fleklini diledi¤i zaman de¤ifltirmekte
veya geniflletmekte, yeni ürünler ekleyip mevcut ürünlerden bir veya birkaç›n› sistemden ç›kartmakta
tamamen serbesttir.
3. Emirlerin Geçerlilik Süresi
3.1 Yat›r›mc›, Arac› Kurum nezdindeki hesab›nda görülen sermaye piyasas› araçlar› kadar sat›m emri, nakit
miktar› kadar da al›m emri verebilir. Hesab›nda al›m emrini karfl›layacak nakit mevcut de¤ilse al›m emrini
veren Yat›r›mc› hesab›nda al›m emri karfl›l›¤› nakit veya sat›m emri karfl›l›¤› Sermaye Piyasas› Arac›’n›n
tamam›n›n veya bir k›sm›n›n olmamas› durumunda Arac› Kurum, Yat›r›mc› emrini k›smen veya tamamen
kabul edip etmemekte serbesttir. Yat›r›mc›n›n verece¤i Sermaye Piyasas› Arac› al›m emri tutar›n› karfl›layacak
nakdin hesab›nda bulunmas›n›, emri borsaya intikal ettirmenin bir ön flart› olarak ister. Kabul edilmeyen
emir yaz›l› veya sözlü olarak derhal Yat›r›mc›ya bildirilir. Yat›r›mc› emrini yerine getirmeyi uygun görerek
al›m veya sat›m yapt›¤› takdirde Yat›r›mc› nakit veya sermaye piyasas› arac› borcunu en geç emir gerçeklefltikten
24 saat sonra veya tevsik edici belgeler olmas› durumunda ifllemin takas günü mesai saati bitimine kadar
Arac› Kuruma göndermekle yükümlüdür.
3.2 Yat›r›mc› emirlerinin geçerlilik süresi aksi belirtilmedi¤i takdirde seansl›kt›r. Emirler seans s›ras›nda
verilmifl ise o seansta, seans sonras› verilmifl ise emri takip eden ilk seans için geçerlidir. Herhangi bir
nedenle gününde gerçekleflmeyen emirler geçersiz olacakt›r.
3.3 Emirler seans bafllamadan önce veya seans bafllad›ktan sonra iptal edilebilir veya de¤ifltirilebilir. Yat›r›mc›
emir iptalleri ve de¤ifliklikleri de 2. maddede belirtilen Yat›r›mc› emirlerinin verilifl flekline tabidir.
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3.4 ‹fllemlerle ilgili kesin teyitler en geç ertesi gün piyasa aç›l›fl›na kadar verilecektir. Bu sebeple Yat›r›mc›ya
ifllem günü verilen teyitler geçici teyittir. Yat›r›mc›n›n kesin teyidi hesab›nda görmeden yapaca¤› ifllemlerden
do¤acak sorumluluklar kendisine ait olacak, Arac› Kurum bu durumdan sorumlu tutulamayacakt›r. Ayn›
flekilde gün içi ifllemlerde netlefltirme geçici teyitler üzerinden yap›laca¤›ndan herhangi bir teyit yanl›fll›¤›
dolay›s› ile do¤abilecek sorumluluklar da Yat›r›mc›ya ait olacakt›r.
3.5 Yat›r›mc›n›n al›m ya da sat›m›n› yapt›¤› pay senetlerinden do¤an pay senedi ya da nakit alacaklar› BIST
yönetmeli¤ine göre takas›n ayn› gün gerçekleflmemesi sebebi ile temerrüt riski tafl›maktad›r. Bu sebeple
takas›n fiilen gerçekleflmesinden önce kesin teyidi al›nmam›fl ifllemler üzerine yap›lacak al›m sat›mlarda
do¤abilecek temerrüt risklerinden Yat›r›mc› sorumlu olacakt›r.
4. Gerçekleflen Emirlerin Tasfiyesi
4.1 Yat›r›mc›, Arac› Kurum’a verece¤i emirler do¤rultusunda yap›lacak al›m ve sat›mlar ile ilgili ödemelere,
sermaye piyasas› araçlar›n›n cins ve tertibine, nominal de¤erleri ve adedine, al›m ve sat›m fiyatlar›na itiraz
etmeyecektir.
4.2 Borsa'da yap›lan al›m ve sat›mlarda Müflteri takas yükümlülü¤ünü yetkili takas ve saklama kuruluflunun
düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenen valör tarihinde yerine getirecektir.
4.3 ‹flbu sözleflme çerçevesinde gerçeklefltirilen ifllemlerde valör tarihi yetkili takas ve saklama kuruluflunun
düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenecektir.
4.4 Gerçeklefltirilen al›m emirlerinde, al›m bedeli, masraf ve kurtaj ücreti, vesair yükümler, vergi, resim
harçlar ve fonlar Müflteri'nin borcuna, gerçeklefltirilen sat›m emirlerinde sat›m bedeli Müflteri' nin alaca¤›na,
masraf ve kurtaj ücreti, vesair yükümler, vergi, resim harçlar ve fonlar Müflteri'nin borcuna ifllenir. Müflteri,
menkul k›ymetlerden kesinlikle borca düflemez. Bu nevi bir menkul k›ymet borcunun ortaya ç›kmas› halinde
4.5 Müflteri'nin kurum nezdindeki aç›lm›fl tüm hesaplar›ndaki mevcut ve/veya do¤acak alacaklar›, bu borç
kapat›l›ncaya kadar kesinlikle Müflteri'ye ödenmez.
4.6 Müflteri, gerçekleflen al›m emirleri neticesi hisse senetlerini, sat›fl emirleri neticesi bedellerinin karfl›l›klar›n›n
teslimini ve/veya ödemesini, takas günü saat 14.00' ten itibaren talep edebilir. Müflteri maliki oldu¤u menkul
k›ymetlerin, fiziki teslimini talep etmedi¤i sürece Takasbank nezdinde saklat›lmas›na muvafakat etti¤ini
beyan ve kabul eder.
4.7 Arac› Kurum, Müflteri ad›na gerçeklefltirilen emirlerden dolay› Müflteri'den do¤mufl ve do¤acak alacak
vesair haklar›n› tamamen tasfiye edinceye kadar emanetteki Menkul K›ymetler ile para vesair hak ve
alacaklar› hapis etmek ve do¤mufl ve do¤acak alacaklar›n› bunlar ile takas ve mahsup etmek hakk›na haizdir
5. Sermaye Piyasas› Arac›n›n ve Nakdin Teslim Esaslar›
5.1 Gerçekleflen pay senedi sat›fllar› sonras›nda bedellerinin ödenmesi, pay senedinin Borsa ‹stanbul (k›saca
BIST) Takas Merkezine teslimi izleyen ikinci iflgünü takas netlefltirmesi sonras›nda yap›lacakt›r.
5.2 Gerçekleflen Hazine Bonosu, Devlet Tahvili vb. borçlanma senetlerinin ve di¤er sermaye piyasas›
araçlar›n›n sat›fl› sonras›nda bedellerinin ödenmesi, sat›fl emri ö¤leden önce verilmifl ise ayn› gün, aksi halde
izleyen iflgünü yap›lacakt›r.
5.3 BIST‘in iflleyifl düzeni, seans süresinin yetersizli¤i nedeniyle emirlerin yerine getirilememesi veya yerine
getirilen bir emre ait sözleflmenin maddi hata veya baflka nedenlerle BIST taraf›ndan iptalinden dolay› Arac›
Kurum‘a hiçbir hukuki ve mali sorumluluk yüklenemeyecektir. Di¤er taraftan Arac› Kuruma, Yat›r›mc›‘n›n
zarar›n› en aza indirebilmek için gereken çabay› gösterecek ve BIST nezdinde gerekli giriflimlerde bulunacakt›r.
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5.4 Teslim edilecek sermaye piyasas› araçlar›n›n BIST Yönetmeli¤i‘nde belirlenen özelliklere sahip olmas›
gerekmektedir. Bunun sonucu olarak Arac› Kurum‘a Yat›r›mc› taraf›ndan teslim edilen veya evvelce teslim
edildi¤i anlafl›lan sermaye piyasas› araçlar›ndan dolay› do¤mufl ve/veya do¤abilecek tüm hukuki, mali ve
cezai sorumluluk Yat›r›mc›‘ya aittir. Arac› Kurum, bu konuda Yat›r›mc›‘n›n zarar›n› en aza indirebilmek
için BIST Yönetmeli¤i‘ne uygun olarak, gerek BIST gerekse yarg› mercileri nezdinde gerekli yard›mlarda
bulunacakt›r.
5.5 Arac› Kurum, emrin k›smen veya tamamen gerçeklefltirilmemesinden, gerçeklefltirilen emirlerde karfl›
taraf›n sermaye piyasas› araçlar›n› zaman›nda teslim etmemesinden ya da bedelinin ödenmemesinden, elinde
olmayan nedenlerle, muhabirlerin, üçüncü kiflilerin kusurlar›ndan, gecikmesinden, unutma veya yan›lmas›ndan
ve elinde olmayan sair nedenlerden ötürü sorumlu de¤ildir. Arac› Kurum‘un ifllerinde makul dikkati göstermifl
oldu¤u kabul edilir. Böyle bir durumda Arac› Kurum ifline olan gerekli özen ve dikkatin kay›tlar›n› gösteriyorsa
ve Yat›r›mc› aksini iddia ediyorsa ispat yükü Yat›r›mc›n›n kendisine aittir.
5.6 Arac› Kurum, ifllerinde gerekli özeni gösterdi¤ini kan›tlad›¤› takdirde çal›flanlar›n ve yard›mc› flah›slar›n›n
eylem ve fiillerinden sorumlu de¤ildir. Arac› Kurum‘a bir sorumluluk yükletilece¤i durumlarda Arac›
Kurum, ilgiliye rücu hakk› sakl› kalmak üzere ancak Yat›r›mc›n›n do¤rudan do¤ruya u¤rad›¤› gerçek
zararlardan sorumlu tutulabilir. Arac› Kurum kâr yoksunlu¤undan manevi ya da üçüncü kiflilerin neden
oldu¤u zararlardan sorumlu de¤ildir. Yat›r›m yapan Yat›r›mc›‘n›n kararlar› tamamen kendisine ait oldu¤undan
u¤rayabilecekleri zararlardan da kendileri sorumlu olacakt›r.
5.7 Yat›r›mc› gerçekleflen al›m emirleri sonucunda al›nan menkul k›ymetleri, sat›fl emirleri sonucu sat›lan
menkul k›ymet bedellerini mevzuat›n ön gördü¤ü asgari süre içinde teslimini talep edebilir. Yat›r›mc› kendisi
taraf›ndan talep edilmedi¤i sürece ücret ve tüm giderleri kendisi taraf›ndan karfl›lanmak üzere, menkul
k›ymetlerinin Saklama Kuruluflu’nda b›rak›lmas›na muvafakat etti¤ini beyan eder.
5.8 Temerrüt esaslar›; Gerçekleflen al›m emirlerinde al›fl bedeli ve kurtaj ücreti kadar nakit para Yat›r›mc›n›n
hesab›nda mevcut de¤ilse bu bedel ifllemlerin gerçekleflmesini takip eden günü müteakip en geç 24 saat
içinde ve/veya ifllemin takas günü mesai saati bitimine kadar nakden ödenir. Ödenmedi¤i takdirde, Yat›r›mc›
temerrüde düfler. Yat›r›mc›ya yap›lacak olan ihbar tarihinden geçerli olmak üzere Takasbank’›n uygulad›¤›
temerrüt faizi oran›ndan az olmamak üzere, günlük B‹ST Repo Ters Repo Piyasas› faiz oran› ortalamas›n›n
3 kat› fleklinde hesaplanacak temerrüt faizi, ödeme tarihine kadar olan süreyi içerecek flekilde tahakkuk
ettirilir. Ekonomik flartlar gere¤ince temerrüt faiz oran›nda yap›labilecek de¤iflikliklerde Arac› Kurum
merkez ve merkez d›fl› birimlerinde ilan ve ihbar edilecek de¤iflikli¤in yürürlü¤e girdi¤i tarih itibariyle
Yat›r›mc› hesab›na yans›t›lacakt›r. Bu durumda Yat›r›mc› yeni düzenlemelere uyaca¤›n› kabul ve taahhüt
eder.
5.9 Gerçeklefltirilmesi istenen sat›m emirlerinin kapsam›ndaki menkul k›ymetler Yat›r›mc› hesab›nda mevcut
de¤ilse, SPK mevzuat› uyar›nca Yat›r›mc› sat›fl› yap›lacak sermaye piyasas› arac›n› tevdi edebilecek durumda
oldu¤unu ve sat›fla konu sermaye piyasas› arac›n› takas tarihine kadar Arac› Kurum’a iletece¤ini yaz›l› veya
herhangi bir iletiflim arac› ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) beyan etmesi durumunda Yat›r›mc›
söz konusu beyan›n do¤rulu¤undan sorumludur.
5.9.1 Ancak sat›fl› yap›lan sermaye piyasas› arac›n›n tamam›n›n veya bir k›sm›n›n takas süresi içinde tevdi
edilmemesi veya söz konusu sermaye piyasas› araçlar›n›n takas tarihi itibar›yla Yat›r›mc›n›n Arac› Kurum
nezdindeki hesaplar›nda bulunmamas› durumunda Yat›r›mc›ya temerrüt hükümleri uygulan›r.
5.9.2 Yat›r›mc›n›n emri verdi¤i tarihi takip eden günden itibaren veya emrin gerçekleflmesini müteakip
menkul k›ymetler Saklama Kuruluflu’nda bulunmazsa veya en geç 24 saat içinde Arac› Kurum’a teslim
edilmezse, Arac› Kurum, teslim edilmeyen menkul k›ymetler kadar kendili¤inden al›m emri düzenler ve
Yat›r›mc›n›n borcunu kapat›r. Bu flekildeki ifllemden dolay› meydana gelecek olan olas› zarar›n tamam›
Yat›r›mc›ya aittir. ‹fllemler nedeni ile Arac› Kurum’un herhangi bir sorumlulu¤u yoktur. Yat›r›mc›n›n
herhangi bir flekilde al›m veya sat›m emri vermesi, tahsil/tediye iflleminde bulunmas› daha önceki ifllemlerden
haberdar oldu¤u ve bu ifllemleri onaylad›¤›n›n aç›k ve kesin karinesini teflkil eder.
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5.9.3 Arac› Kurum bu sözleflmeden ve/veya sair sözleflmelerden do¤an alaca¤›n›n ödenmesi için Yat›r›mc›ya
yaz›l› olarak ya da Yat›r›mc›ya ulaflabilece¤i en seri iletiflim arac›yla ihbarda bulunur. Yat›r›mc› bu ihbara
ra¤men, ihbarda belirtilen süre içinde borçlar›n› ferileri ile birlikte ödemedi¤i takdirde, Arac› Kurum ihbarda
belirtilen süre sonunda nezdindeki menkul k›ymetlerden alaca¤›n› karfl›layacak tutardakileri borsada satarak,
elde edece¤i sat›fl bedellerini alaca¤›na mahsuba yetkilidir.
5.9.4 Arac› Kurum, Yat›r›mc›‘ya ait sermaye piyasas› araçlar›n› Merkezi Kay›t Kuruluflu A.fi.(k›saca MKK)
veya BIST Takas ve Saklama Bankas› A.fi. (k›saca Takasbank A.fi.) nezdindeki saklama hesab›nda
tutulacakt›r. Yat›r›mc›, Arac› Kurum nezdindeki hesab›nda yer alan ve Takasbank A.fi.‘de saklamaya al›nan
sermaye piyasas› araçlar›n›n al›m, sat›m ve saklama gibi ifllemlerinden dolay› hesab›nda do¤mufl ve do¤acak
borçlar›na karfl›l›k hesab› üzerinde Arac› Kurum‘un rehinli teminat›n›n oldu¤unu ve hapis hakk› bulundu¤unu,
Arac› Kurum‘un alacaklar›n› tahsil edebilmek amac› ile yerinde bulunan menkul k›ymetleri bu sözleflme
hükümleri çerçevesinde satarak sat›fl bedelinden tahsil edebilece¤ini kabul, beyan ve taahhüt eder. Takasbank
A.fi.‘de saklamaya al›nan sermaye piyasas› araçlar› sigorta ile bu güvence alt›na al›nm›fl olup, Arac› Kurum‘un
merkezindeki kasa dairesi de ek olarak bu sigorta muafiyet tutar› kadar› sigortalanm›fl durumdad›r.
6. Sözleflmenin süresi, hesap kapat›lmas› ve sözleflmenin feshi:
6.1 Bu sözleflme süresiz olarak düzenlenmifltir. Ancak Arac› Kurum noter arac›l›¤› ile, telgrafla ya da iadeli
taahhütlü mektup arac›l›¤› ile gönderece¤i ihbarla Yat›r›mc› ad›na aç›lan hesab› kapatabilir ifllemin niteli¤ine
göre hesab› k›s›tlayabilir veya sözleflmeyi feshedebilir. Hesab›n kesilmesi veya sözleflmenin feshi nedeniyle
Yat›r›mc›n›n bir zarar-ziyan veya hak kayb› istemi olamaz.
6.2 Sözleflmenin feshi durumunda Yat›r›mc›n›n talimat› do¤rultusunda Yat›r›mc›ya ait nakit ve menkul
k›ymetler bir baflka kurulufla transfer edilir. Yat›r›mc›ya ait menkul k›ymetler mislen teslim edilir. Yat›r›mc›n›n
sözleflmeyi feshetti¤i durumlarda, Arac› Kurum nezdinde aç›k pozisyon bulunmas› durumunda, aç›k pozisyon
ve aç›k pozisyondan do¤an tüm riskler sona erinceye ve ifl bu sözleflmeden do¤an borçlar›n tamam› ödeninceye
kadar ifl bu sözleflme hükümleri uygulanmaya devam eder..
6.3 Vadesi gelmemifl ifllemler aç›s›ndan iflbu sözleflmenin an›lan ifllemlerin vade sonuna kadar geçerlili¤ini
sürdürece¤ini, taraflar kabul ve taahhüt ederler. Sözleflme feshedilmifl olsa bile yürürlükte kald›¤› süre için
hükümleri uygulanmaya devam edecektir.
6.4 Arac› Kurum’un alaca¤› kurtaj, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, masraf ve di¤er hususlardan
dolay› Yat›r›mc› Arac› Kurum’a olan do¤mufl ve do¤acak borçlar›n›n tamam›n› Arac› Kurumca belirlenecek
süre içerisinde Yat›r›mc› taraf›ndan ödenecektir. Arac› Kurum, alacaklar›na hesab›n kapat›lmas› tarihinden
fiilen tahsil tarihine kadar sözleflmede yaz›l› olan oranlarda temerrüt faizi uygulan›r.
6.5 Yat›r›mc› önceden ihbarda bulunmak kayd›yla sözleflmeyi istedi¤i zaman fesih edebilir ve bu durumda
sözleflmeye ba¤l› olarak Arac› Kurum’un do¤mufl ve do¤acak her türlü alaca¤›n›n Yat›r›mc› taraf›ndan
karfl›lanm›fl olmas› ve hesab›n›n tamamen kapat›lm›fl olmas› gerekmektedir.
V. SÖZLEfiME TARAFLARININ B‹RB‹RLER‹NE B‹LG‹ VERME ESASLARI
1. Kimlik Bilgilerinin Do¤rulu¤u;
1.1 Arac› Kurum, 5549 say›l› Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n Önlenmesi Hakk›nda Kanun ve yürürlükteki
ilgili mevzuat hükümleri uyar›nca hesap açmadan önce Yat›r›mc›lar›n›n kimlik bilgilerini tespit eder.
1.2 Yat›r›mc›, 5549 say›l› Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n Önlenmesi Hakk›nda Kanun ve yürürlükteki di¤er
mevzuat hükümleri uyar›nca; kimlik bilgilerinin ve hesaplar› ile ilgili di¤er bilgi ve belgelerin Arac› Kurum
taraf›ndan yurt içi ve yurt d›fl› yetkili kifli ve kurumlara iffla edilebilece¤ini ayn› flekilde yurt d›fl› finansal
kurulufllar, resmi/düzenleyici otorite taraf›ndan talep edilmesi halinde bu bilgilerin ilgili yurt d›fl›
kurulufla/otoriteye iffla edilebilece¤ini kabul ve beyan eder.
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1.3 Arac› Kurum, hesap numaras› verdikleri Yat›r›mc›lar›n›n kimlik bilgilerinin do¤rulu¤undan sorumludur.
Arac› Kurum imza karfl›laflt›r›lmas›n› makul bir dikkatle yapacak ve ilk bak›flta anlafl›lmayacak olan imza
benzerliklerinin sonuçlar›ndan sorumlu olmayacakt›r. Merkez ve merkez d›fl› örgütler, kendisine ibraz edilen
belgelerin, vekaletnamelerin ve di¤er yetki belgelerinin sahteli¤inden sorumlu tutulmayacakt›r. ‹flbu madde
ile Arac› Kurum’un yüklenece¤i sorumsuzluk kayd›, Arac› Kurum’a atf› kabil olmayan hususlar ile s›n›rl›d›r.
‹flbu sorumsuzluk kayd›, Borçlar Kanunu’nun 99. maddesi çerçevesinde uygulanacakt›r.
1.4 Faks Talimatlar›; Arac› Kurum, belirledi¤i veya belirleyece¤i ifllemlerle ilgili olarak faksla talimat
alabilir. Arac› Kurum faksla iletilen talimat› yerine getirmeyi reddetme hakk›n› sakl› tutar. Faks talimatlar›
ile ilgili olarak Yat›r›mc›dan telefon ile teyit al›namamas› durumunda teyit al›nana kadar ifllem yap›lmayabilir.
Yat›r›mc›, yaln›z yetkililer taraf›ndan Arac› Kurum’a faksla talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacakt›r.
Yat›r›mc› Arac› Kuruma faksla talimat iletmesinin bütün sonuçlar›n› kabul ederek bundan do¤acak
sorumluluklar› üstlenmifltir. Yat›r›mc›n›n faks ile iletti¤i bilgi, belge ve talimatlar›n uygulanmas›na iliflkin
ayr›ca bir form düzenlenebilir.
1.5 Yat›r›mc› iflbu sözleflme ile sa¤lanan kolayl›ktan yararlan›rken yürürlükteki mevzuat›n hükümlerine
aynen uyacakt›r. Arac› Kurum, Yat›r›mc›n›n faksla talimat›n› ald›¤›nda, yukar›daki madde uyar›nca gönderilen
yaz›l› teyidi beklemeksizin faksla talimat› as›l kabul ederek talimat› yerine getirebilir. Yat›r›mc›n›n faksla
iletti¤i talimat›n orijinal nüshas›n›n bilahare Arac› Kuruma göndermemifl olmas› Arac› Kurum’un faksla
talimat uyar›nca yapt›¤› ifllemi geçersiz ve hükümsüz k›lmayaca¤› gibi bu nedenle Arac› Kurum’a herhangi
bir sorumluluk yüklenemez.
2. Yat›r›mc›n›n Bilgilendirilmesi;
2.1 ‹fllemlerin gerçekleflmesinin Arac› Kurum‘dan ö¤renilmesi, Yat›r›mc›n›n sorumlulu¤undad›r. Yat›r›mc›
ifllemin sonuçlar›n› zaman›nda ö¤renmedi¤i için Arac› Kurum‘dan hiçbir flekilde zarar ziyan talebinde
bulunamayaca¤› gibi bu gecikme dolay›s› ile tahakkuk ettirilecek temerrüt faizini de ödemekten imtina
etmeyece¤ini flimdiden kabul ve taahhüt eder. Bunun yan›nda Arac› Kurum mevzuat gere¤ince Yat›r›mc›lar›na
belli zamanlarda hesaplar›na iliflkin son durumlar›n› gösterir hesap özetini posta kanal› ile veya Yat›r›mc›n›n
belirleyece¤i yolla iletecek olup, Yat›r›mc› bu yollarla yap›lan bildirimleri almad›¤› takdirde durumu en
k›sa zamanda Arac› Kurum‘a bildirecektir, aksi halde tüm sorumluluk kendisine ait olacakt›r. Özellikle,
hesap ekstrelerinin gönderilmesi ve sözleflme koflullar›nda yap›lacak de¤ifliklik bildirimlerinin posta masraflar›
Yat›r›mc› taraf›ndan karfl›lanacak olup, giderler Yat›r›mc› hesab›na borç olarak kaydedilecektir.
2.2 Yat›r›mc›, Arac› Kurum nezdinde bulunan hesaplar›ndaki hareketleri her zaman ö¤renme hakk›na
sahiptir. Yat›r›mc›ya ayl›k dönemler halinde ilgili dönemi izleyen 7 gün içinde hesap ekstresi, Yat›r›mc›
menkul k›ymet hareket listesi, Yat›r›mc› menkul k›ymet hareket dökümü bu sözleflmede yaz›l› olan adresine
masraf› kendisine ait olmak üzere taahhütlü, kurye vas›tas› ile veya mevzuat›n cevaz verdi¤i flekilde gönderilir.
Hesap ekstresi gönderilmemesi konusunda talimat vermifl olan Yat›r›mc›ya SPK mevzuat hükümleri uygulan›r.
Yat›r›mc›lar Arac› Kurum nezdindeki adreslerini kontrol etmek ve adres de¤iflikli¤ini yaz›l› olarak Arac›
Kurum’a bildirmek zorundad›r. Aksi halde ekstre ve her türlü bilginin kendisine ulaflt›r›lamamas›ndan Arac›
Kurum’u sorumlu tutamaz.
2.3 Yat›r›mc›, Arac› Kurum’un gönderece¤i ve yapaca¤› herhangi bir bildirime, hesap tespitine veya hesap
ekstresi veya ifllem sonuç formuna karfl› yapaca¤› itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunlar›n kendisine
teslim ve tebli¤ edilmifl say›ld›¤› tarihten sonra derhal Arac› Kurum’a ulaflt›rmakla yükümlüdür. Arac›
Kurum, Yat›r›mc›ya ayda bir göndermek zorunda oldu¤u hesap ekstresi ile faiz oran› de¤iflimi gibi di¤er
bildirimlere Yat›r›mc›n›n 7 gün içinde itiraz etmemesi durumunda kesinleflmifl ve tebellü¤ edilmifl say›lacakt›r.
2.4 Yat›r›mc› sahip oldu¤u pay senetlerinin son durumunu ve adedini, Merkezi Kay›t Kuruluflu’nun (MKK)
“Alo MKK Yat›r›mc› Ça¤r› Merkezi”ni telefonla arayarak Sesli Yan›t Sistemi’nden ya da adresindeki
yat›r›mc› girifli linkinden diledi¤i anda ö¤renmek hakk›na sahip olup geç ö¤renme nedeniyle herhangi bir
zarara u¤rad›¤›n› ileri süremez. Yine Yat›r›mc› MKK nezdinde hesab›nda bulunan sermaye piyasas› araçlar›na
k›smen veya tamamen yat›r›mc› blokaj› koyabilmektedir.
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3. Yat›r›mc› Vekâletnamesi
3.1 ‹flbu sözleflme kapsam›nda yap›lacak ifllemlerde Yat›r›mc›, diledi¤i bir kifliyi vekil tayin edebilir. Bunun
için Yat›r›mc›, vekilinin ismini, imza örne¤ini ve vekaletin kapsam›n› Arac› Kurum merkez ve merkez d›fl›
örgütlerine noter onayl› bir vekaletname ile bildirmek zorundad›r.
3.2 Vekaletnamenin iptal edildi¤i veya bir k›s›m yetkilerin iptali veya vekili azletti¤i konusunda Arac›
Kurum merkez ve merkez d›fl› örgütlerine noter onayl› yaz›l› bir ihbarname tebli¤ edilmedi¤i sürece
k›s›tlamalar Arac› Kurum’a karfl› ileri sürülemez. Arac› Kurum merkez ve merkez d›fl› örgütleri, Yat›r›mc›n›n
ve onun vekillerinin kimli¤ini, kendisine verilmifl bulunan imza örnekleri ile sözü geçenlerin Arac› Kurum
merkez ve merkez d›fl› örgütleri nezdinde doldurduklar› sair belgelerin üzerine vaaz etti¤i imzalar›
karfl›laflt›rmak suretiyle denetler ve inceler. Arac› Kurum merkez ve merkez d›fl› örgütleri imza karfl›laflt›r›lmas›n›
makul bir dikkatle yaparlar ve ilk bak›flta anlafl›lmayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlar›ndan sorumlu
tutulamazlar.
3.3 Yat›r›mc›n›n ya da vekillerinin ehliyetsizli¤inden do¤abilecek sorumluluk Arac› Kurum’a ait de¤ildir.
Ehliyetsizlikle ilgili hususlar Arac› Kurum merkez ve merkez d›fl› örgütlerine yaz›l› olarak tebli¤ edilmifl
olmad›kça Arac› Kurum merkez ve merkez d›fl› örgütlerine bu yüzden hiçbir sorumluluk yüklenemez.
Özellikle ehliyetsizli¤in ilan edilmifl ya da yay›n organlar›nda yay›nlanm›fl olmas› kendilerine yaz›l› ihbarda
bulunulmad›kça Arac› Kurum merkez ve merkez d›fl› örgütleri için ba¤lay›c› de¤ildir. Arac› Kurum merkez
ve merkez d›fl› örgütler kendilerine yaz›l› ihbarda bulunulmad›kça Yat›r›mc›y› ya da onun vekillerini tam
ehliyetli ve her türlü tasarruf yetkisini haiz saymaya yetkili olup bu yüzden sorumlu tutulmazlar. ‹flbu madde
ile Arac› Kurum’un yüklenece¤i sorumsuzluk kayd› Arac› Kurum’a atf› kabil olmayan hususlar ile s›n›rl›d›r.
‹flbu sorumsuzluk kayd› Borçlar Kanunu’nun 99. maddesi çerçevesinde uygulanacakt›r.
VI. MÜfiTER‹YE A‹T NAKD‹N DE⁄ERLEME ESASLARI
1. Yat›r›mc›n›n hesab›nda bakiye nakit kalm›fl ise, Yat›r›mc› tercihleri do¤rultusunda de¤erlendirilir.
Yat›r›mc›n›n tercihleri sözleflmeye dayal› yaz›l› talimatlar›yla veya piyasa koflullar›na ba¤l› olabilece¤i
nedeniyle sözleflme ekleriyle verdi¤i talimat veya günlük talimatlar›na göre de¤erlendirilir.
2. Yat›r›mc›n›n herhangi bir talimat› olmam›fl ve hesab›nda bakiye nakit kalm›fl ise Arac› Kurum kendi
belirleyece¤i tutar›n üzerindeki geçici nitelikteki yat›r›mc› nakitlerini Yat›r›mc› menfaatleri do¤rultusunda
ve Arac› Kurum’un aksine bir bildirimi olmam›flsa yaln›z ve/veya toplu olarak Borsa Para Piyasas›, acentelik
sözleflmesi imzalayaca¤› kurumlar ile TEFAS üzerinden al›nacak fonlarda, Bankalar nezdinde aç›lacak
hesaplarda nemaland›rmaya yetkili olup Yat›r›mc› buna peflinen muvafakat etmifltir. Bu flekilde nemaland›r›lan
geçici Yat›r›mc› nakitlerinden elde edilecek getiriler oransal olarak Yat›r›mc› hesaplar›na da¤›t›lacakt›r.
Arac› Kurum taraf›ndan yap›lacak bu ifllemlerde ücret ve komisyonda oransal olarak yat›r›mc›ya yans›t›lacakt›r.
3. Arac› Kurum’un belirleyece¤i ve internet sitesinde ilan edece¤i tutar›n alt›nda kalan geçici nitelikteki
Yat›r›mc› nakitleri ile herhangi bir getiri istemeyen yat›r›mc›lara ait alacak bakiyeleri, talep edildi¤i takdirde
en geç 1 ifl günü içinde ödenmek flart›yla, bankada günlük mevduatta ve/veya repoda de¤erlendirilebilir.
Bu türden yat›r›mc› nakitlerinin getirisi Arac› Kurum’a kalacakt›r.
3.1 Yat›r›m kurulufllar›, 11/10/2006 tarihli ve 5549 say›l› Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n Önlenmesi Hakk›nda
Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyar›nca; hesap açmadan önce Yat›r›mc›lar›n›n kimlik bilgilerini tespit
ederler. Arac› Kurum hesap numaras› verdikleri Yat›r›mc›lar›n kimlik bilgilerinin do¤rulu¤undan sorumludur.
3.2 Arac› Kurum imza karfl›laflt›r›lmas›n› makul bir dikkatle yapacak ve ilk bak›flta anlafl›lmayacak olan
imza benzerliklerinin sonuçlar›ndan sorumlu olmayacakt›r. Merkez ve merkez d›fl› örgütler, kendisine ibraz
edilen belgelerin, vekâletnamelerin ve di¤er yetki belgelerinin sahteli¤inden sorumlu tutulmayacakt›r. ‹flbu
madde ile Arac› Kurum’un yüklenece¤i sorumsuzluk kayd›, Arac› Kurum’a atf› kabil olmayan hususlar ile
s›n›rl›d›r. ‹flbu sorumsuzluk kayd›, Borçlar Kanunu’nun 99. maddesi çerçevesinde uygulanacakt›r.
3.3 Yat›r›mc›,5549 say›l› Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n Önlenmesi Hakk›nda Kanun ve yürürlükteki di¤er
mevzuat hükümleri uyar›nca; Yat›r›mc›n›n kimlik bilgilerinin ve hesaplar› ile ilgili di¤er bilgi ve belgelerin
Arac› Kurum taraf›ndan yurt içi ve yurt d›fl› yetkili kifli ve kurumlara; ayn› flekilde yurt d›fl›
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finansal kurulufllar, resmi/düzenleyici otorite taraf›ndan talep edilmesi halinde bu bilgilerin ilgili yurt d›fl›
kurulufla/otoriteye iffla edilebilece¤ini kabul ve beyan eder.
VII. ÖDENECEK ÜCRET‹N TESP‹T‹ VE ÖDENME ESASLARI
1. Yat›r›mc› kendi nam ve hesab›na al›m ve sat›m yapacak olan Arac› Kuruma al›m ve sat›m› yap›lan
sermaye piyasas› arac› bedelleri üzerinden % ................ oran›nda komisyon bedeli ve buna ba¤l› olarak
ödenmesi gereken kanuni yükümlülükler ile Arac› Kurum taraf›ndan belirlenecek takas ve saklama ücretini,
MKK’ya ödenen y›ll›k bak›m ücretini, yat›r›mc›ya gönderilen postalar›n gönderim bedellerini,yine Arac›
Kurum taraf›ndan belirlenen y›ll›k veya ayl›k olarak hesaplanacak olan hesap iflletim bedellerini ve yat›r›mc›
ad›na ödenen di¤er masraf ve komisyonlar› ödemekle yükümlüdür.
‹flbu hizmet bedeli ve sair ödemeler nakden ve defaten olmak üzere peflin ödenecektir. Bafllang›çta belirlenen
komisyon oran› ve sair kanuni yükümlülükler, yeni yasal düzenlemelere, Yat›r›mc›‘n›n yapaca¤› günlük
ifllem hacmine göre de¤ifltirilebilece¤i gibi günün koflullar›na göre Arac› Kurum taraf›ndan her zaman
de¤ifltirilebilir. Bu durumda Yat›r›mc› yeni düzenlemelere uyaca¤›n› peflinen kabul ve taahhüt eder.
2. Yat›r›mc› iflbu sözleflmede belirlenen süreler içinde yükümlülüklerini yerine getirmedi¤i takdirde, Yat›r›mc›
emirleri do¤rultusunda Arac› Kurum‘un yapt›¤› al›m ve sat›mlardan do¤an zararlar taahhüdünü yerine
getirmeyen Yat›r›mc›‘ya ait olacakt›r. Meydana gelen zararlar ve komisyon bedeli için Arac› Kurum‘un,
Yat›r›mc›n›n Arac› Kurum nezdinde mevcut di¤er sermaye piyasas› arac› ve nakit hesab› üzerinde hapis
hakk›, takas, mahsup ve alacaklar›n›n tahsili için yeteri kadar sermaye piyasas› arac›n› derhal satabilme
yetkisi bulundu¤unu Yat›r›mc› peflinen kabul eder.
Arac› Kurum bu flekilde zarar ve giderlerini karfl›layamad›¤› takdirde, Yat›r›mc› bu zarar› hiçbir ihbar ve
hükme gerek kalmaks›z›n Arac› Kurum‘a derhal ödemekle yükümlüdür. Yat›r›mc›‘n›n bu sözleflmede
öngörülen parasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve cari hesab›n›n borçlu kalmas› durumunda her
günün sonunda borçlu kal›nan bakiyeye günlük temerrüt faizi uygulanacakt›r. Sözleflme tarihi itibar› ile bu
temerrüt faizi oran› TCMB gecelik(o/n) borç verme faizinin üç kat› olup bu tarihten sonra ekonomik fiartlar
gere¤ince temerrüt faiz oran›nda yap›labilecek de¤iflikliklerde Arac› Kurum merkez ve merkez d›fl› birimlerinde
ilan edilerek de¤iflikli¤in yürürlü¤e girdi¤i tarih itibar› ile Yat›r›mc› hesab›na yans›t›lacakt›r. Bu durumda
Yat›r›mc› yeni düzenlemelere uyaca¤›n› peflinen kabul ve taahhüt eder.
VIII.SAKLAMA H‹ZMET‹ VE SAKLANAN SERMAYE P‹YASASI ARAÇLARINDAN DO⁄AN
YÖNET‹MSEL VE MAL‹ HAKLARIN KULLANILMA ESASLARI
Emanete ve saklamaya b›rak›lan pay senetlerinin temettü kuponlar›n›n tahsili, bedelsiz sermaye art›r›mlar›na
kat›l›m, geçici ilmühaberlerin gerekti¤inde ilgili flirketten al›nacak pay senetleri ile de¤ifltirilmesi, Yat›r›mc›
arzu etti¤i takdirde bedelli sermaye art›r›mlar›na kat›l›m ve bu oy haklar›n›n Yat›r›mc›n›n yaz›l› direktiflerine
uygun olarak kullan›m›n› di¤er sermaye piyasas› araçlar›nda faiz ve anaparan›n ilgili flirketten al›nmas›
Arac› Kurum taraf›ndan belirlenen ücret tarifesine göre yerine getirilecektir. Arac› Kurum, Yat›r›mc›‘ya
rüçhan hakk›n› kullanabilmesi için yaz›l› veya sözlü bildirimde bulunacak olup, bu durumda Yat›r›mc›n›n
talimat›na göre ifllem yapacakt›r. Yat›r›mc› taraf›ndan rüçhan hakk›n›n kullan›lmas› yönünde yaz›l› bir
talimat verilmedi¤i takdirde; Yat›r›mc› ad›na rüçhan hakk› kullan›p kullanmamaya karar verme yetkisi Arac›
Kurum‘a ait olacakt›r. Arac› Kurum taraf›ndan rüçhan hakk› kullan›lmas› yönünde karar verilmesi durumunda,
rüçhan bedeli Yat›r›mc›n›n yat›r›m hesab›ndaki serbest bakiyeden karfl›lanacakt›r. Bu hesapta yeterli bakiye
bulunmamas› durumunda Arac› Kurum, Yat›r›mc› hesab›na borca yeter miktarda menkul k›ymeti satarak
tahsil etme yoluna gidebilecektir. Talimat verilmemesi halinde rüçhan hakk›n›n Yat›r›mc› ad›na kullan›lmamas›
nedeniyle Arac› Kurum‘un hiçbir sorumlulu¤u olmayacakt›r.
IX. TAKASBANK VE MKK NEZD‹NDE MÜfiTER‹ ‹SM‹NE SAKLAMA S‹STEM‹, BLOKAJ VE
YATIRIMCILARI TAZM‹N MERKEZ‹ ESASLARI
1. “Yat›r›mc› ismine saklama sistemi” kapsam›nda yat›r›mc›lar MKK ve/veya Takasbank‘ta serbest
hesaplar›nda (Kredili pay senedi ifllemleri teminat› d›fl›nda) bulunan pay senetlerini bloke ederek, arac›
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kurulufllarca bilgileri d›fl›nda kullan›lmas›n› önleyebileceklerdir. Bloke ifllemine konu olan alt hesaptaki pay
senetleri söz konusu blokaj çözülmeden arac› kuruluflça hesaptan ç›kart›lamayacakt›r. ‹fllem hesaptaki tüm
pay senetleri üzerine uygulanabilece¤i gibi, seçilen belli pay senetleri üzerine ve adet baz›nda da yap›labilecektir.
Yat›r›mc›n›n blokeli hesab›ndaki pay senetlerini satmak istemesi durumunda arac› kurulufllar sat›fl emri
verilmeden önce blokaj›n çözülmesini talep edecektir. Sermaye art›r›m›na konu menkul k›ymetlerin yat›r›mc›
taraf›ndan bloke edilmifl olmas› yeni paylar›n da blokajl› olaca¤› anlam›na gelmemektedir. Bu yeni paylar›n
da bloke edilmek istenmesi durumunda ayr›ca blokaj ifllemi yap›lmas› gerekecektir.
2. “Yat›r›mc›lar› Tazmin Merkezi” (YTM), özellikle küçük yat›r›mc›lar›n arac› kurumlar›n mali durumlar›n›n
bozulmas› nedeniyle zarara u¤ramalar›n›n önlenmesi, bu piyasadaki yat›r›mc›lar›n arac› kurulufllardan
kaynaklanan risklere karfl› korunmas› ve bu sayede sermaye piyasalar›na olan güvenin artt›r›lmas› amac›yla
kurulmufltur. Haklar›nda tedrici tasfiye veya iflas karar› verilen arac› kurumlar›n ve faaliyetleri durdurulan
bankalar›n yapt›klar› sermaye piyasas› faaliyetleri ve ifllemleri nedeniyle yat›r›mc›lar›na karfl› pay senedi
ifllemlerinden do¤an nakit ödeme ve pay senedi teslim yükümlülükleri (YTM) taraf›ndan belirli bir oranda
karfl›lanacakt›r.
3. YTM’nin koruma kapsam›nda yat›r›mc› taraf›ndan sat›lmak, saklanmak, yönetilmek, virman edilmek,
ödünç ifllemlerine konu edilmek üzere veya di¤er nedenlerle arac› kurulufllara tevdi edilen veya Yat›r›mc›
emrine istinaden al›nan pay senetleri ile yat›r›mc› taraf›ndan pay senedi sat›n al›nmak üzere veya sat›n al›nan
pay senetleri karfl›l›¤›nda tevdi edilen nakit ya da yat›r›mc›ya ait pay senedinin sat›lmas›ndan sa¤lanan nakit
yer almaktad›r. Ancak, nemaland›rma ve di¤er amaçlarla pay senedi ifllemleri d›fl›nda herhangi bir iflleme
konu edilen nakit kapsamdan ç›kmaktad›r.
4. YTM nin 27.02.2015 tarih ve 29280 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “Yat›r›mc›lar› Tazmin Merkezi
Yönetmeli¤i” nin 24. Maddesinin birinci f›kras›nda; “Yat›r›m hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan
her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara ba¤l› faiz, kâr pay› ve di¤er getirilerin, hesap sahibinin yapt›¤› en
son talep, ifllem veya herhangi bir flekilde verdi¤i yaz›l› talimat tarihinden, yat›r›m fonu ve de¤iflken sermayeli
yat›r›m ortakl›klar› için ise tasfiye tarihinden bafllayarak 10 y›l içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde
zamanafl›m›na u¤rayaca¤› ve Merkezimize gelir kaydedilece¤i düzenlenmifltir.” Hükmü ve ilgili di¤er
mevzuat hükümlerini peflinen kabul eder.
X. SÖZLEfiME SÜRES‹ VE SONA ERMES‹
Yat›r›mc› veya Arac› Kurum iflbu sözleflmeyi sona erdirmek istedi¤i takdirde her iki taraf da bu isteklerini
yaz›l› olarak bildirecek ve bu bildirim tebellü¤ edilen tarihten itibaren ikinci ifl gününden sonra hüküm ifade
edecektir. Bu halde Yat›r›mc›, Arac› Kurum‘a olan tüm borçlar›n› ifa etmek flart›yla Arac› Kurum‘un
emanetinde bulunan nakit ve sermaye piyasas› araçlar›n› teslim alabilecektir. Yat›r›mc›n›n alacak ve borçlar›
hesaplanarak, hesab› tasviye edilirken sözleflmenin VII ve VIII-2 maddesi uyar›nca hapis ve rehin hakk›n›
kullanabilir.
XI.D‹⁄ER HÜKÜMLER
1. Taraflar iflbu sözleflmeye ait hesaplar›n› Türk Ticaret Kanunu‘nun 87. ve müteakip maddelerine göre
Arac› Kurum taraf›ndan cari hesap fleklinde yürütülmesini kabul eder.
2. Yat›r›mc› ile mutabakata var›lmas› gereken durumlarda usulüne uygun olarak tutulmufl olan Arac›
Kurum‘un defter kay›tlar› ve belgeleri ile her türlü kay›tlar› kesin ve aksi ileri sürülemez delil niteli¤indedir.
3. Arac› Kurum, iflbu sözleflmedeki tüm flart ve hükümleri, günün flartlar› ve ilgili mevzuatlardaki yap›lan
de¤ifliklikler do¤rultusunda, her zaman de¤ifltirmek hakk›na sahiptir. ‹flbu sözleflmede yap›lan de¤ifliklikler
posta, faks, internet ve benzeri yollarla Yat›r›mc›‘ya bildirilecek olup, Yat›r›mc› taraf›ndan bildirimin
tebellü¤ünden itibaren 7 gün içerisinde yaz›l› bir itiraz veya sözleflmenin feshi talebi gelmedi¤i takdirde
de¤ifliklik kabul edilmifl say›lacakt›r.
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4. ‹flbu sözleflme ile ilgili tüm borç ve yükümlülüklerin ifa yeri ‹stanbul’dur.
5. Arac› Kurum ile Yat›r›mc› aras›ndaki her türlü uyuflmazl›k, iflbu sözleflmede yaz›l› flartlar, Borsa ‹stanbul
A.fi. Yönetmeli¤i ve ilgili di¤er mevzuat ve ticari teamül ile hakkaniyet ilkeleri uyar›nca çözümlenecektir.
Herhangi bir yarg› merciinde veya ilgili mevzuat gere¤ince yukar›da yaz›l› flartlar›n herhangi bir maddesinin
geçersiz say›lmas› halinde di¤er maddeler geçerlili¤ini koruyacak ve her türlü anlaflmazl›kta Borsa ‹stanbul
A.fi. Yönetim Kurulu ve/veya ‹stanbul Merkez Adliyesi ve ‹cra Daireleri yetkili olacakt›r.
6. Yat›r›mc›, ikametgah/irtibat adres bilgileri de dahil olmak üzere ekte bulunan Yat›r›mc› Bilgi Formu’nda
yer alan verdi¤i bilgilerin do¤rulu¤unu ve oluflan de¤iflikliklerin Arac› Kurum‘a bildirilmesini kabul ve
taahhüt eder. Yat›r›mc›‘n›n bildirimlerinde ve verdi¤i kimlik bilgilerinin yanl›fl olmas› durumunda her türlü
sorumlulu¤u kabul etti¤i gibi Arac› Kurum‘un u¤rad›¤› ve u¤rayaca¤› her türlü zarar ve ziyandan da sorumlu
oldu¤unu kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir de¤ifliklik bildirilmedi¤i takdirde Arac› Kurum sözleflme
ve ekli bulunan formdaki bilgilere göre ifllem yapacak ve bu durumda da her türlü sorumluluk Yat›r›mc›‘ya
ait olacakt›r.
7. Taraflar›n ikametgâhlar›ndaki de¤iflikliklerin yaz›l› olarak karfl› tarafa bildirilmemesi halinde bilinen
adreslerine yap›lacak her türlü tebligatlar geçerli kabul edilir.
8. Yat›r›mc›, Borsa ‹stanbul A.fi. Yönetmeli¤i‘nin kanunlar›n ve sair mevzuat›n her türlü hükümlerini ve
de¤ifliklerini bildi¤ini, bunlar›n iflbu sözleflmeye uygulanmas›n› kabul etti¤ini beyan eder.
9. Yat›r›mc›, iflbu sözleflmede belirtti¤i tebligat adresine Arac› Kurum taraf›ndan yap›lacak hesap ve sair
bildirimlerin yap›lmamas›n› istedi¤i takdirde bunu yaz›l› olarak bildirecek ve bu talebinden dolay› hiçbir
itirazda bulunamayaca¤› gibi tüm sorumluluk kendisine ait olaca¤›n› kabul, beyan ve taahhüt eder.
10. Yat›r›mc›, hesab›na iliflkin vermifl oldu¤u her türlü havale, virman ve teslim taleplerine iliflkin olarak
verilen hizmetler Arac› Kurum taraf›ndan ilan edilen ücret ve komisyon tarifesinde yer alan bedel karfl›l›¤›nda
yerine getirilir. Bu ücret ve komisyonlarda olabilecek de¤ifliklikler Arac› Kurum’un tüm merkez ve flubelerinde
ilan edilir.
11. Sözleflmede uygulanacak mevzuat; ‹flbu sözleflmenin Sermaye Piyasas› Kurulu’nun düzenlemelerine
uygun olmayan maddeleri uygulanmaz ve Sermaye Piyasas› Kurulu’nun düzenlemeleri do¤rultusunda
de¤ifltirilebilir. Yap›lacak tüm ifllemlerde ve uygulamada do¤abilecek uyuflmazl›klarda öncelikle bu Sözleflme;
bu Sözleflme’de hüküm bulunmamas› halinde ise, Sermaye Piyasas› Kanunu veya bunun yerine geçecek
kanunlar ve di¤er ilgili kanun hükümleri ile, bu konular› düzenleyen ve resmi mercilerce ç›kar›lm›fl veya
ç›kar›lacak tüzük, yönetmelik, genelge, tebli¤, vs. yasal düzenlemeler ve Menkul K›ymetler Borsalar› ile
ülkemiz sermaye piyasas›nda genel kabul görmüfl uygulamalar›n, bunlarda da hüküm bulunmamas› halinde
genel hükümlerin esas olaca¤›n› TARAFLAR kabul ve taahhüt ederler.
12. Yetkili Mahkeme, ‹flbu sözleflmede yer alan hükümlerin yorum ve uygulamas›ndan do¤acak ihtilaflar›n
çözümünde taraflar ‹stanbul Mahkemeleri ve ‹cra Müdürlüklerinin yetkili oldu¤unu beyan ve kabul ederler.
13. Daha önce Akdedilmifl Sözleflmeler, Taraflar aras›nda daha önce imzalanm›fl olan sözleflme, ek sözleflme
ve sair her türlü belgenin bu belgeye ayk›r› olmayan hükümleri geçerli ve yürürlükte olacakt›r ve en son
imzalanan sözleflme bütün sözleflmelerin üzerinde olacakt›r.
14. Bildirim ve ‹lan Usulleri, ‹flbu sözleflmede yer alan bildirim ve ilana yönelik düzenlemeler ile Kurum’un
mektup, hesap özeti, elektronik posta, SMS (k›sa mesaj), internet flubesi, web sitesi (nde ilan), telefon, faks
ve benzer yöntemlerle veya bas›n, sosyal medya vesair mecralarda duyuru yapmak suretiyle Yat›r›mc›’ya
bilgi vermesi ifade edilmektedir.
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15. Acil ve Beklenmedik Durumlar, MEKSA Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi. taraf›ndan hesap aç›l›fl›
s›ras›nda “Acil ve Beklenmedik Durum Plan›” ile ilgili olarak acil ve beklenmedik durumlarda ifl süreklili¤inin
nas›l sa¤lanaca¤› ve buna iliflkin ifl ak›fl prosedürleri hakk›nda Yat›r›mc›ya bilgi verilmifltir. Acil ve
beklenmedik durum plan› hakk›nda güncel bilgileri ve de¤iflen içeri¤i www.meksa.com.tr internet adresinden
takip edebilece¤ini Yat›r›mc› kabul ve beyan etmektedir.
16. Düzenleme Tarihi ve ‹mzalar:
Yat›r›mc›lar, bu madde ile birlikte (XI) Onbir madde ve alt bafll›klarla eklerinden ibaret iflbu Sermaye
Piyasas› Araçlar›n›n Al›m Sat›m›na Arac›l›k Çerçeve Sözleflmesinin tamam›n› okudu¤unu, …../..…/……..
tarihinde imzaland›¤›n›, bir nüsha olarak düzenlenen sözleflme ve eklerinin kopyalar›n› ald›¤›n› kabul ve
beyan eder.
Sermaye Piyasas› Araçlar›n›n Al›m Sat›m›na Çerçeve Sözleflmesi’nin birden fazla Yat›r›mc› taraf›ndan
imzaland›¤› durumda Yat›r›mc›lar sözleflmenin bütün hükümlerinden müfltereken ve müteselsilen sorumlu
ve yükümlü olacaklard›r.
Yat›r›mc›n›n el yaz›s› ile beyan› “Sözleflmenin her sayfas›n› okudum anlad›m ve bir kopyas›n› teslim
ald›m”
.......................………………………….......…………………………………………………..
Yat›r›mc› Ad, Soyad:

MEKSA YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
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‹zinli Pazarlama Onay›
6563 say›l› ve 23.10.2014 tarihli Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakk›nda Kanun'un 6. Maddesi gere¤ince
ifl bu bilgilendirme taraf›n›za yap›lmaktad›r.
Size gönderilecek olan elektronik iletiler önceden onay›n›z al›nmak kayd›yla gönderilebilir. Bu onay, yaz›l›
olarak veya her türlü elektronik iletiflim araçlar›yla al›nabilir. Taraf›n›zla iletiflime geçilmesi amac›yla iletiflim
bilgilerinizi vermeniz halinde , temin edilen mal ve hizmetlere iliflkin de¤ifliklik, kampanyalar, size özel
f›rsatlar, piyasaya dair e¤itim ve bilgilendirme amac›yla gönderilen ticari elektronik iletiler için ayr›ca
taraf›n›zdan onay al›nmayacakt›r.

Onayl›yorum

Onaylam›yorum

Yat›r›mc› Ad, Soyad:
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Meksa Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi.
‹lgili Makama;
Nezdinizde bulunan………………………….. no’lu hesab›m ile ilgili ekstrelerimin ayl›k olarak posta
ile tebligat adresime gönderilmemesini, bunun yerine flahs›m›n kullanmakta oldu¤u, flifresi sadece flahs›m
taraf›ndan bilinen…………………………………………….. elektronik posta adresine gönderilmesini rica
ediyorum. Olas› flifre çal›nmas›/kaybedilmesi , mail adresinin de¤ifltirilmesi, mail adresinin kullan›lmamas›,
ve/veya ekstrelerin mail adresine gönderilmesinde yaflanabilecek aksakl›klar olmas› durumlar›nda ayn›
gün Meksa Yat›r›m Menkul De¤erler Operasyon Birimine konuyu bildirece¤imi kabul ,beyan ve taahhüt
ederim.
Sayg›lar›mla,

Müflteri No : ……………………………………………………………………………..
Müflteri Ad› Soyad› : ……………………………………………………………………………..
Müflteri ‹mzas› :
(fi‹RKET TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.)
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KALDIRAÇLI VARLIK ALIM SATIM ‹fiLEMLER‹ R‹SK B‹LD‹R‹M FORMU
ÖNEML‹ AÇIKLAMA
Kald›raçl› al›m sat›m ifllemleri sonucunda kar elde edebilece¤iniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktad›r. Bu
nedenle ifllem yapmaya karar vermeden önce, karfl›laflabilece¤iniz riskleri anlaman›z ve k›s›tlar›n›z› dikkate
alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri:III, No:37.1 “Seri:III No:39.1 Say›l› Yat›r›m Kurulufllar›n›n
Kurulufl ve Faaliyet Esaslar› Hakk›nda Tebli¤inin 25’inci maddesinde öngörüldü¤ü üzere (De¤iflen Seri:V,
No:125 “Kald›raçl› Al›m Sat›m ‹fllemleri ve Bu ‹fllemleri Gerçeklefltirebilecek Kurumlara ‹liflkin Esaslar
Hakk›nda Tebli¤”inin 9 uncu maddesinde) “Kald›raçl› Al›m Sat›m ‹fllemlerine ‹liflkin Risk Bildirim
Formu”nda yer alan afla¤›daki hususlar› anlaman›z gerekmektedir.
UYARI
Kald›raçl› al›m sat›m ifllemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasas› Kurulu’nun iznine tabidir. Bu nedenle, ifllem
yapmaya bafllamadan önce çal›flmay› düflündü¤ünüz kuruluflun söz konusu ifllemlere iliflkin yetkisinin olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz. Kald›raçl› al›m sat›m ifllemi yapmaya yetkili olan kurulufllar› www.spk.gov.tr
veya www.tspb.org internet sitelerinden ö¤renebilirsiniz.
R‹SK B‹LD‹R‹M‹
‹fllem yapaca¤›n›z yetkili kurulufl ile imzalanacak “Çerçeve Sözleflmesi’’nde belirtilen hususlara ek olarak,
afla¤›daki hususlar› anlaman›z çok önemlidir.
1. Yetkili kurulufl nezdinde açt›raca¤›n›z hesap ve bu hesap üzerinden gerçeklefltirilecek tüm ifllemler için
Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan ç›kart›lan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri
uygulanacakt›r.
2. Kald›raçl› al›m sat›m ifllemleri çok risklidir. Kald›raç etkisi nedeniyle, düflük teminatla ifllem yapman›n
piyasada lehe çal›flabilece¤i gibi aleyhe de çal›flabilece¤i ve bu anlamda kald›raç etkisinin taraf›n›za yüksek
kazançlar sa¤layabilece¤i gibi yüksek zararlara da yol açabilece¤i ihtimali daima göz önünde bulundurulmal›d›r.
Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kurulufla yat›rd›¤›n›z paran›n tümünü veya paran›n daha fazlas›n›
kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.
3. Yetkili kuruluflun yapaca¤›n›z ifllemlere iliflkin taraf›n›za aktaraca¤› bilgiler ve yapaca¤› tavsiyelerin eksik
ve do¤rulanmaya muhtaç olabilece¤i taraf›n›zca dikkate al›nmal›d›r.
4. Kald›raçl› al›m sat›m ifllemlerine iliflkin olarak yetkili kurulufl personelince yap›lacak teknik ve temel
analizin kifliden kifliye farkl›l›k arz edebilece¤i bu analizlerde yap›lan öngörülerin gerçekleflmeme olas›l›¤›n›n
bulundu¤u dikkate al›nmal›d›r.
5. Yabanc› para cinsinden yap›lan ifllemlerde, yukar›da say›lan risklere ek olarak kur riskinin bulundu¤u,
kur dalgalanmalar› nedeniyle Türk Liras› baz›nda de¤er kayb› olabilece¤i, devletlerin yabanc› sermaye ve
al›m sat›m hareketlerini k›s›tlayabilece¤i, ek ve/veya yeni vergiler getirebilece¤i, al›m sat›m ifllemlerinin
zaman›nda gerçekleflmeyebilece¤i bilinmelidir.
6. Kald›raçl› al›m sat›m ifllemlerinde size sunulan parite fiyatlar› ve “spread”ler en iyi fiyat durumunu
yans›tmayabilir. Baflka kurumlar›n fiyatlar›n› da kontrol etmeniz yerinde olacakt›r.
7. ‹fllemlere bafllamadan önce yetkili kuruluflunuzdan yükümlü olaca¤›n›z bütün komisyon ve di¤er muamele
ücretleri konusunda teyit almal›s›n›z. E¤er ücretler parasal olarak ifade edilmemiflse size nas›l yans›yaca¤›
ile ilgili anlafl›l›r örnekler içeren yaz›l› bir aç›klama talep etmelisiniz.

8. Yetkili kurulufllar taraf›ndan kald›raçl› al›m sat›m ifllemleri sonucunda kayba u¤ramayaca¤›n›z, kayb›n›z›n
kontrol alt›nda tutulaca¤›na veya kayba u¤raman›z durumunda ek teminat ça¤r›s› yap›laca¤› konular›nda
garanti verilemeyece¤ini dikkate alman›z gerekmektedir.
9. Yat›r›mc›, ifllem yapmaya bafllamadan önce afla¤›da belirtilen hususlar› tamamen anlad›¤›n› teyit eder:
• ‹fllemin flekil ve prensipleri ile bu tür ifllemlerin temelinde yatan piyasa özellikleri,
• Yat›r›mc›n›n bu tip bir ifllem sonucunda karfl› karfl›ya kalaca¤› mali riskin boyutu (mali hedefler,
flartlar ve kaynaklarla ilgili tecrübeler ›fl›¤›nda, bu tür bir riskin Yat›r›mc›ya uygun olup olmad›¤›n›n
belirlenmesi),
• Bahsi geçen ifllemin hukuki flart ve koflullar›n›
10. Yat›r›mc›, baz› piyasa koflullar› alt›nda, pozisyonunu likide etmenin veya makul bir fiyat veya risk
de¤erlendirmesi yapman›n çok zor veya imkans›z oldu¤unu görebilir. Bu durum, piyasa nakit s›k›nt›s›nda
oldu¤unda, elektronik veya iflletim sistemlerinde bir ar›za oldu¤unda veya genel olarak ‘mücbir sebepler’
olarak adland›r›lan durumlar›n varl›¤›nda olabilir.‘Stop loss’ talimat› gibi flarta ba¤l› emir verilmesine ra¤men
bu emirlerin baz› piyasa koflullar›nda yerine getirilememesi;
• Herhangi bir piyasan›n ask›ya al›nmas› veya kapat›lmas›,
• Arac› Kurum’un verdi¤i fiyat› etkileyen flartlar›n ortadan kalkmas› veya bu flartlarla ilgili bir sorun
oluflmas›,
• Bu tür bir piyasada/durumda ifllemler için limit dayat›lmas› veya al›fl›lmad›k flartlar›n oluflmas›
herhangi bir döviz kurunda ve/veya ilgili piyasada afl›r› hareketlilik yaflanmas› sonucunda likidite
azalmas› ya da olmamas› gibi durumlar› kapsamaktad›r.
11. Yat›r›mc› teminat›n›n belirtilen seviyenin (%100) alt›nda olmas› durumunda pozisyonlar›n›n tamamen
ya da bir k›sm›n›n kapat›labilece¤ini bilmelidir.
12. Yat›r›mc›, SPK Kald›raç oran›n› maksimum 1:100 olarak belirlemifltir ancak Arac› Kurumlar›n parite
(döviz çifti) baz›nda maksimum kald›raç oranlar›nda 1:100’i geçmemek üzere de¤ifliklik yapabilece¤ini
bilmelidir.
13. Sistemde otomatik pozisyon kapatma oldu¤unun bilincinde olmal› ve otomatik pozisyon kapatma
sonras›nda oluflacak zararlardan Yat›r›mc›n›n sorumlu oldu¤unun bilincinde olmal›d›r.
14. Genifl Yetkili Arac› Kurumlar, Yat›r›mc›n›n emirleri için do¤rudan karfl› taraf konumunda olabilir ve
emirler Piyasa Yap›c›s› olarak Arac› Kurum taraf›ndan gerçeklefltirilebilmektedir. Bu durumda Yat›r›mc›n›n
kar etmesi durumunda Arac› Kurum’un zarar edece¤i ve Yat›r›mc›n›n zarar etmesi durumunda Arac›
Kurum’un kar edece¤i Yat›r›mc› taraf›ndan bilinmelidir.
‹flbu kald›raçl› al›m sat›m ifllemleri risk bildirim formu, yat›r›mc›y› genel olarak mevcut riskler hakk›nda
bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kald›raçl› al›m sat›m›ndan ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri
kapsamayabilir. Dolay›s›yla tasarruflar›n›z› bu tip ifllemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir flekilde
araflt›rma yapmal›s›n›z.
Yukar›daki tüm hususlar› okuyup, anlad›¤›m›; iflbu esaslar›n uygulanmas› s›ras›nda yat›r›m kuruluflumun
kusuru veya ihmali nedeniyle do¤abilecek zararlar›m› talep ve dava hakk›m› sakl› tutmak kayd›yla özgür
iradem sonucu bu “Kald›raçl› Varl›k Al›m Sat›m ‹fllemleri Risk Bildirim Formu”nu imzalad›¤›m› ve bundan
sonra Sözleflmeyi imzalayarak Formun bir örne¤ini ald›¤›m› kabul ve beyan ederim.”
Lütfen afla¤›daki boflluklar› el yaz›n›zla “Okudum Anlad›m” ibaresiyle ad›n›z soyad›n›z› yazarak
imzalay›n›z.
…..………………………………………………………….
Tarih: ….../……/……………
Yat›r›mc›/ Yat›r›mc›lar
Ad› Soyad› :
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Yat›r›m Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu” ve “Kald›raçl› Varl›k Ve Türev Araç
Al›m sat›m ‹fllemlerine ‹liflkin Risk Bildirim Formu”nda belirtilen hususlara ek olarak, afla¤›daki
konularda bilgi sahibi oldu¤unuza ve bunlar› kabul etti¤inize iliflkin beyanda bulunman›z gerekmektedir.
1- Kald›raçl› ifllemlerin niteli¤i itibar›yla riskli oldu¤unu ve bu ifllemler sonucunda zarar edilebilece¤ini
bildi¤imi ve bu hususu kabul etti¤imi,
2- Yat›rd›¤›m teminat›n tamam›n› kaybedilebilece¤imi bildi¤imi ve bu durumu kabul etti¤imi,
3- Birlik taraf›ndan çal›flma esaslar› haz›rlanm›fl deneme hesab› üzerinden ifllem gerçeklefltirmem konusunda
Arac› Kurum taraf›ndan bilgilendirildi¤imi ve deneme hesab›nda ifllem gerçeklefltirdi¤imi,
4- ‹fllemlerde uygulanacak kald›raç oran› hakk›nda bilgi sahibi oldu¤umu,
5- Arac› Kurum internet sitesinde yay›nlanan kar/zarar da¤›l›m› konusunda bilgi sahibi oldu¤umu,
6- Arac› Kurum’un emir kabul etmeme hakk›na sahip oldu¤unu,
7- Arac› Kurum taraf›ndan sabit veya de¤iflken olarak spread sunulabilece¤ini, sabit spread sunulmas›
halinde ilgili ürünlerde piyasa flartlar› gere¤i zorunlu de¤ifliklik yap›lmas›n› gerektirecek olas› koflullar
nedeniyle her iki spread grubunda da de¤iflkenliklerin görülebilece¤ini ,
8- Arac› Kurumun, piyasa flartlar› ve yat›r›mc›lar›n ani hareketlerden korunmas› amac›yla ürünlerin aç›l›fl
ve kapan›fl saatlerinde farkl›l›¤a gidebilece¤ini , baz› ürünlerde ayn› sebeplerle fiyat hareketlerinin yay›nlan›p,
enstrüman›n iflleme kapat›labilece¤ini,
9- Arac› Kurumun verdi¤i fiyatlarda piyasa koflullar›na ve volatiliteye göre fiyat kaymalar›n›n yaflanabilece¤ini,
10- Kendi inisiyatifimle takip etti¤im veya kopyalad›¤›m gerçek veya sanal portföylerden oluflacak
uyuflmazl›klarda Arac› Kurum’un sorumlu olmad›¤›n›,
Beyan eder, özgür iradem sonucunda bu “Kald›raçl› Al›m Sat›m ‹fllemleri Beyan Formu”nu imzalad›¤›m›
onaylar›m.
Lütfen afla¤›daki boflluklar› el yaz›n›zla “Okudum Anlad›m” ibaresiyle ad›n›z soyad›n›z› yazarak
imzalay›n›z.
…..………………………………………………………….
Tarih: ….../……/……………
Yat›r›mc›/ Yat›r›mc›lar
Ad› Soyad› :
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1. TARAFLAR
Bir tarafta: fiehit Te¤men Ali Y›lmaz Sok. Güven Sazak Plaza A Blok No:13 Kat: 3-4 Kavac›k - Beykoz /
‹STANBUL adresinde bulunan MEKSA Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi. (bundan sonra Arac› Kurum olarak
an›lacakt›r.) ile; Di¤er tarafta: …………………………………………………………………… (bundan
sonra Yat›r›mc›/Yat›r›mc›lar olarak an›lacakt›r) aras›nda, Yat›r›mc›n›n kimli¤inin asl›n›n ibraz edilmesi
suretiyle afla¤›daki koflullarda bir “Kald›raçl› Varl›k Al›m Sat›m›na ‹liflkin Arac›l›k Çerçeve Sözleflmesi”
imzalanm›flt›r.
Kimlik Bilgileri: Sermaye Piyasas› Araçlar›n›n Al›m Sat›m›na ‹liflkin Arac›l›k Çerçeve Sözleflmesinde
bulunan detayl› olarak “Yat›r›mc› Bilgi Formu’nda yer almaktad›r. 4208 Say›l› Karaparan›n Aklanmas›n›n
Önlenmesine Dair Kanun ve 5549 No’lu Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n Önlenmesi Hakk›nda Kanun ve
Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n ve Terörün Finansman›’n›n Önlenmesine Dair Tedbirler Hakk›nda Yönetmelik
ve ilgili mevzuat hükümleri uyar›nca kimlik tespiti yap›lm›flt›r.
2. TANIMLAR ve KISALTMALAR:
Bu sözleflmede yer alan;
Aç›k Pozisyon: Yat›r›mc›n›n ters ifllemini yaparak kapatmad›¤› pozisyonlar›,
Al›m/Sat›m Emri: Yat›r›mc›dan sözlü ya da yaz›l› olarak al›nan ve/veya elektronik ifllem platformuna
iletilen talimatlar›,
Bafllang›ç Teminat›: Yat›r›mc›n›n pozisyon açabilmesi için ürün baz›nda gerekli olan teminat tutar›n›,
Baz Döviz: Bir döviz çiftinde ilk söylenen para birimini ifade eder. Döviz çiftlerinde sabit olan para birimidir.
Örne¤in 1 lot EUR/USD’de pozisyon büyüklü¤ünün her zaman 100.000 EUR olmas›. GBP (‹ngiliz Sterlini)
karfl›l›¤› ifllemlerde GBP, EUR (Euro) karfl›l›¤› ifllemlerde EUR para cinsini, alt›n ve gümüfl ifllemlerinde
ONS, di¤er tüm döviz cinsleri ve TL’de USD (ABD Dolar›) para cinsini ifade eder.
Karfl›t Döviz: Bir döviz çiftinde ikinci para birimini ifade eder. Kar zarar hesaplamada kullan›lan para
birimidir.
BSMV: Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,
Buy Stop /Sell Stop : Fiyat hareketinin devam edece¤ine iliflkin belirli bir fiyattan al›m/ sat›m emri girilen,
girildi¤i fiyat piyasada olufltu¤unda piyasa emrine dönüflen emir türüdür.
Di¤er Sermaye Piyasas› Araçlar›: Menkul k›ymetler d›fl›nda kalan ve flartlar› Kurulca belirlenen evrakt›r.
Ancak çek, poliçe, nakit, bono ile mevduat sertifikalar› sermaye piyasas› arac› olarak say›lmamaktad›r.
Elektronik ‹fllem Platformu: Yat›r›mc›n›n bilgisayar›na, cep telefonuna vb elektronik iletiflim donan›mlar›na
yüklenecek kald›raçl› varl›k al›m-sat›m emirlerini gerçeklefltirebilece¤i ve anl›k olarak hesap durumunun
ve cari fiyatlar›n takip edilebildi¤i ifllem platformunu,
Fark Kontratlar› (CFD): Fiyatlar› ve /veya dayanak varl›¤› teflkilâtlanm›fl borsalardan konu olan, yat›r›m
yap›lan ürüne fiziken sahip olunmay›p sadece beklentilerin al›n›p sat›ld›¤› kontratlar›.
Gün Sonu: Piyasada 24 saat ifllem yap›labildi¤inden dolay› rapor oluflturulmas› için belirlenen kapan›fl
zaman›n›,
Hesap: ‹flbu sözleflme konusunun gerçeklefltirilmesi amac›yla yat›r›mc›ya Arac› Kurum nezdinde aç›lan
hesab›,
Journal Report: SPK mevzuat›nda Yat›r›mc› emir formunda bulunmas› gereken asgari unsurlar›n yer ald›¤›
elektronik ifllem platformundan al›nan raporu,
Kald›raç Oran›: Yat›r›lan teminat tutar› karfl›l›¤›nda al›nabilecek pozisyonu hesaplamada kullan›lan oran›,
Kald›raçl› Al›m Sat›m ‹fllemi: Yat›r›lan teminat tutar› karfl›l›¤›nda, döviz ve k›ymetli madenler ile Kurulca
belirlenecek di¤er varl›klar›n kald›raçl› olarak elektronik ortamda oluflturulmufl bir platformda al›m sat›m›
ifllemlerini,
Kurul veya SPK: Sermaye Piyasas› Kurulu’nu,
Limitli Emir : Piyasada o anda varolan aktif al›m fiyat›ndan daha afla¤› , aktif sat›fl fiyat›ndan daha yukar›
fiyatlara daha sonra gerçekleflmek üzere yaz›labilen emir türüdür.
Marjin: Aç›lan pozisyon karfl›l›¤›nda tutulan teminat› ifade eder,
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Marjin Seviyesi: Varl›¤›n aç›k pozisyonlar için kullan›lan marjine oran›n› belirler.
Tezgahüstü Piyasa: Borsalar ve teflkilatlanm›fl di¤er pazar yerleri d›fl›nda kalan piyasalar›,
Teminat Tamamlama Ça¤r›s› (Margin Call): Yat›r›mc›lar›n marjin seviyesinin arac› kurum taraf›ndan
belirlenen teminat tamamlama seviyesinin alt›na düflmesi durumunda yat›r›mc›n›n teminat›n› tekrar belirlenen
seviyesinin üzerine ç›kar›lmas› için yap›lan ça¤r›y›,
Parite: Ülke para birimlerinin, uluslararas› piyasalarda belirlenen dönüflüm hadlerini,
Piyasa: Kald›raçl› Varl›k Al›m Sat›m ‹fllemlerinin (Forex)’in gerçekleflti¤i yeri,
Saklamac› Kurulufl: Aksi belirtilmedi¤i sürece Sermaye Piyasas› teminatlar›n›n sakland›¤› Takasbank’›,
Scalping: Çok k›sa bir zaman aral›¤›nda, s›k ve çok küçük fiyat aral›klar›nda kâr elde etme amaçl› ifllem
yapmay› ifade eder.
Sermaye Piyasas› Araçlar›: Menkul K›ymetler ve di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›,
Sermaye Piyasas› Mevzuat›: T.C. Kanunlar›, özellikle Sermaye Piyasas› Kanunu’nu, yürürlükteki ve/veya
ileride yürürlü¤e girecek Kararnameler, Sermaye Piyasas› Kurulu Tebli¤leri, Yönetmelikleri, ilke kararlar›,
ilgili di¤er mevzuat hükümlerini, ifllem yap›lan borsalar›n ba¤l› oldu¤u resmi düzenleyici, denetleyici
otoritelerinin yürürlükteki ve/veya ileride yürürlü¤e girecek yasal düzenlemelerini,
Sözleflme: Kald›raçl› Varl›k Al›m Sat›m›na ‹liflkin Arac›l›k Çerçeve Sözleflmesini,
Spread: Al›fl ve sat›fl fiyat› aras›ndaki fark›,
Sürdürme Teminat›: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karfl›s›nda güncellefltirilen teminat tutar›n›n ve
teminat olarak bulundurulmas› gereken varl›k kompozisyonunun korunmas› gereken alt düzeyini,
Swap: Bir pozisyon ertesi güne tafl›nd›¤›nda, Bankalararas› Döviz Piyasas›n›n (Interbank) para birimlerine
uygulad›¤› faiz oranlar› aras›ndaki farklar›,
Takas Merkezi: Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan Takas Merkezi olarak belirlenen kurulufl olan
Takasbank’›,
Takip Eden Zarar Durdur Emri (Trailing Stop): Zarar durdur emrine ba¤l› olarak çal›fl›r. Bu emirle
piyasadaki fiyat, yat›r›mc› lehine hareket etti¤i sürece stop seviyesini otomatik olarak daha iyi bir fiyata
revize eden emri,
Tatil: KAS ifllemlerinin gerçekleflti¤i uluslararas› piyasalar›n kapal› oldu¤u günleri,
Ters ‹fllem: Al›fl ifllemi karfl›s›nda sat›fl, sat›fl ifllemi karfl›s›nda ise al›fl›,
Zarar Durdurucu/ Kâr Alan (Stop Loss / Take Profit) Emir: Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak
piyasadaki fiyatlar›n lehte/ aleyhte geliflmesi halinde, kâr›n al›nmas› / zarar›n s›n›rland›r›lmas› amac›yla
verilen ve fiyatlar›n belirli bir düzeye ulaflmas› halinde piyasa fiyatl› emir haline gelen emir türüdür.
3. fi‹RKET‹N HUKUK‹ DURUMU ve TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLER‹
Arac› kurum, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun III-37.1 say›l› Tebli¤ ve tebli¤in at›fta bulundu¤u di¤er tebli¤lerde
kald›raçl› al›m sat›m ifllemlerine iliflkin olarak Yat›r›mc›lardan gelen emirlerin do¤rudan kabul edilmesi
ve/veya gerçeklefltirilmesi esas› ile piyasa yap›c›s› olarak faaliyet göstermektedir. Piyasa yap›c›s› olarak
Arac› Kurum Yat›r›mc›n›n emirleri için do¤rudan karfl› taraf konumunda olacak ve emirler Arac› Kurum
taraf›ndan gerçeklefltirilecektir. Bu durumda Yat›r›mc›n›n kar etmesi durumunda arac› kurum zarar edebilir,
ayn› flekilde Yat›r›mc›n›n zarar etmesi durumunda Arac› Kurum kar edebilir.
Arac› Kurum taraf›ndan Yat›r›mc›y›, kald›raçl› varl›k al›m sat›m›n›n içerdi¤i riskler ve kald›raçl› al›m sat›m
ifllemleri arac›l›k sözleflmelerindeki hak ve yükümlülük esaslar› ile ilgili bilgi sahibi k›labilmek amac›yla
“Kald›raçl› Al›m Sat›m ‹fllemleri Risk Bildirim Formu” sunulmufltur. Yat›r›mc›, iflbu sözleflmeyi imzalamadan
önce, SPK taraf›ndan yay›nlanan “Kald›raçl› Al›m Sat›m ‹fllemleri Risk Bildirim Formu” nun bir nüshas›n›
ald›¤›n›, okudu¤unu, anlad›¤›n› ve kabul etti¤ini beyan eder.
Müflteri, sözleflmenin ayr›lmaz bir parças› olan Müflteri Tan›t›m Formunda verdi¤i bilgilerin de¤iflmesi
halinde söz konu bilgilerini güncellemekle yükümlüdür. Aksi takdirde Arac› Kurum söz konusu formdaki
bilgileri esas alacakt›r.
4. MÜfiTER‹N‹N TEMS‹L‹
Arac› Kurum’a karfl› Yat›r›mc›dan baflka yaln›zca, Arac› Kuruma Yat›r›mc› taraf›ndan gerekli yasal belgeler
ile bildirilmifl olan kimseler tasarruf yetkilisi say›lacaklard›r. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yap›lan
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de¤ifliklikler Yat›r›mc› taraf›ndan Arac› Kurum’a bildirilinceye kadar Arac› Kurum yönünden geçerli
olacakt›r. Bu de¤ifliklikler gerekli yasal belgeler ile birlikte Arac› Kurum’a bildirilecektir. Arac› Kurum,
do¤rudan do¤ruya Arac› Kurum’un kusuruna atfedilebilecek nitelikte olmamas› flart›yla, sunulan noter
onayl› vekaletnamelerde veya baflka yetki belgelerinde sahtekârl›k veya hata ya da tahrifat eylemlerinden
sorumlu tutulamayacakt›r. Bu kimselerin tasarruf yetkilerinde yap›lan de¤ifliklikler veya tasarruf yetkilerinin
sona ermesi ile ilgili herhangi bir yay›n organ›nda yap›labilecek bir ilan Arac› Kurum’u hiçbir flekilde
ba¤lamayacak olup Yat›r›mc› tasarruf yetkilerinde de¤ifliklik oldu¤unu Arac› Kurum’a karfl› ileri
süremeyecektir.
Arac› Kurum Yöneticileri, merkez ve merkez d›fl› örgütler dahil tüm çal›flanlar›, Yat›r›mc›lardan pay senedi
al›m sat›m emri verme, ordino ve di¤er belgeleri imzalama, nakit ve menkul k›ymet yat›rma ve çekme,
virman ifllemleri yapma gibi genifl yetkiler içeren vekaletname alarak Yat›r›mc› ad›na ifllem yapamazlar.
5. SÖZLEfiMEN‹N KONUSU VE KAPSAMI
‹flbu sözleflme; Sermaye Piyasas› Kanunu ve bu kanuna istinaden Sermaye Piyasas› Kurulu’nun ç›kard›¤›
ve ç›karaca¤› tebli¤ler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde; Arac› Kurum’un Yat›r›mc› ad›na ve/veya
hesab›na her türlü döviz, mal, k›ymetli maden, fark kontratlar› (CFD) ve Kurulca belirlenecek di¤er varl›klar›n
kald›raçl› olarak elektronik ortamda al›m sat›m› ifllemlerine iliflkin koflullar› düzenlemektedir.
Söz konusu enstrümanlar, herhangi bir ayr›ma gidilmeksizin kald›raçl› varl›klar›n de yer ald›¤› ‹fllem
Platformu üzerinden iflbu Sözleflme’yi imzalayan Müflteri’nin eriflimine sunulacakt›r.
Eriflime sunulan kald›raçl› varl›klar›n listesi Arac› Kurum internet sitesinde yay›nlanmakta ve ifllem
platformunda ilgili arac›n detay›nda yer almaktad›r. Müflterinin bu listeler arac›l›¤› ile üzerinde ifllem yapt›¤›
arac›n kald›raçl› varl›k olup olmad›¤›n› takip etti¤i kabul edilecektir.
Bunun yan›nda iflbu sözleflme kald›raçl› varl›k al›m sat›m›na arac›l›k ve bu sözleflmede belirlenen di¤er
hizmetlerin verilmesi ile ilgili olarak, Arac› Kurum ve Yat›r›mc›n›n karfl›l›kl› hak ve yükümlülüklerinin
tayin ve tespitini de yapar.
Arac› Kurum Yat›r›mc› ifllemlerinin iflbu sözleflmede belirtilen elektronik ifllem platformu, mobil uygulamalar,
web uygulamalar› vb üzerinden gerçekleflmesini sa¤layacakt›r.
Kimlik ‹ncelemesi
Arac› Kurum, 5549 say›l› Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n Önlenmesi Hakk›nda Kanun ve yürürlükteki ilgili
mevzuat hükümleri uyar›nca hesap açmadan önce Yat›r›mc›lar›n›n kimlik bilgilerini tespit eder. Yat›r›mc›,
5549 say›l› Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n Önlenmesi Hakk›nda Kanun ve yürürlükteki di¤er mevzuat
hükümleri uyar›nca; kimlik bilgilerinin ve hesaplar› ile ilgili di¤er bilgi ve belgelerin Arac› Kurum taraf›ndan
yurt içi ve yurt d›fl› yetkili kifli ve kurumlara iffla edilebilece¤ini ayn› flekilde yurt d›fl› finansal kurulufllar,
resmi/düzenleyici otorite taraf›ndan talep edilmesi halinde bu bilgilerin ilgili yurt d›fl› kurulufla/otoriteye
iffla edilebilece¤ini kabul ve beyan eder.
Arac› Kurum, hesap numaras› verdikleri Yat›r›mc›lar›n›n kimlik bilgilerinin do¤rulu¤undan sorumludur.
Arac› Kurum imza karfl›laflt›r›lmas›n› makul bir dikkatle yapacak ve ilk bak›flta anlafl›lmayacak olan imza
benzerliklerinin sonuçlar›ndan sorumlu olmayacakt›r. Merkez ve merkez d›fl› örgütler, kendisine ibraz edilen
belgelerin, vekaletnamelerin ve di¤er yetki belgelerinin sahteli¤inden sorumlu tutulmayacakt›r. ‹flbu madde
ile Arac› Kurum’un yüklenece¤i sorumsuzluk kayd›, Arac› Kurum’a atf› kabil olmayan hususlar ile s›n›rl›d›r.
‹flbu sorumsuzluk kayd› Borçlar Kanunu’nun 99. maddesi çerçevesinde uygulanacakt›r.
6. ARACI KURUM’ UN SORUMLU OLMADI⁄I DURUMLAR
Arac› Kurum, Yat›r›mc›n›n ‹fllem Platformu’nu kulland›¤› veya ‹fllem Platformu’na ba¤land›¤› bilgisayar
ve/veya mobil cihaz›n güvenlik zafiyetlerinden dolay› Yat›r›mc›n›n maruz kalabilece¤i güvenlik ihlalleri
ve/veya sald›r›lar›ndan sorumlu tutulamaz.
Yat›r›mc›n›n Elektronik ‹fllem Platformu’nu kullanmas› sureti ile yap›lacak ifllemlerin, Arac› Kurum’un
elinde/kontrolünde olamayan nedenlerden dolay› yerine getirilmemifl ve/veya yanl›fl yerine getirilmifl
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olmas›ndan dolay› Yat›r›mc›, Arac› Kurum’un herhangi bir sorumluluk tafl›mad›¤›n› kabul eder.
Arac› Kurum kendi risk tercihleri ve risk yönetimi için Kald›raçl› Al›m Sat›m ‹fllem Platform’unda yap›lan
al›m sat›m emirlerinde maksimum lot s›n›r› koyabilir. Arac› Kurum maksimum lot s›n›r›ndan dolay›
oluflabilecek Yat›r›mc› zararlar›ndan sorumlu de¤ildir.
Arac› Kurum Yat›r›mc›n›n limitli emirlerinde veya kar al zarar durdur emirlerinde gerçekleflebilecek fiyat
kaymalar›ndan sorumlu de¤ildir. Müflteri emirlerinde herhangi bir garanti Arac› Kurum taraf›ndan
verilmemektedir.
Yat›r›mc›, Arac› Kurum’un Türkiye’de ve/veya ifllemlerin gerçeklefltirildi¤i ülkelerde meydana gelebilecek
ekonomik, sosyal veya politik kar›fl›kl›klar, Arac› Kurum’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek
bölgesel ve küresel savafllar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve dalgalanmalar, Türkiye’nin
veya di¤er ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve k›ymetli maden piyasalar›na getirebilecekleri k›s›tlamalar,
do¤al afetler ve ola¤and›fl› piyasa koflullar› gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve di¤er ülkelerde yap›labilecek
yasal düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarruflar› ya da bunlardan farkl› olarak, önceden tahmin edilmesi
ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi mümkün olmayan di¤er olaylar ya da sebepler
nedeniyle, bu Sözleflme’den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebilece¤ini ve bunlardan dolay›
Yat›r›mc›ya karfl› herhangi bir sorumlulu¤unun olmayaca¤›n› kabul ve beyan eder. Arac› Kurum, Yat›r›mc›ya
sunaca¤› fiyat kotasyonlar›n›n piyasada oluflan fiyat kotasyonlar› ile uyumlu olmas› için makul çabay›
gösterecektir. Ancak, ola¤and›fl› piyasa koflullar› ve belirli bir varl›k/varl›k çifti ile ilgili likidite sorunlar›
nedeniyle Elektronik ‹fllem Platformu vas›tas›yla sunulacak fiyat kotasyonlar› ile piyasada oluflan fiyat
kotasyonlar› aras›nda farkl›l›klar oluflabilecektir. Yat›r›mc›, yukar›da bahsi geçen farkl›l›¤›n oluflabilece¤ini
ve böyle bir farkl›l›¤›n oluflmas› durumunda, do¤rudan do¤ruya Arac› Kurum’un kusuruna atfedilebilecek
durumlar haricinde, Arac› Kurum’un herhangi bir sorumlulu¤unun olmayaca¤›n› kabul ve beyan eder. Ayr›ca
Madde 10’daki “Kald›raçl› Al›m Sat›m ‹fllemleri Elektronik ‹fllem Platformuna ‹liflkin fiartlar” da belirtilen
durumlar konusunda da Arac› Kurum’un sorumlu olmad›¤›n› kabul ve beyan eder.
7. YATIRIMCI’NIN TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLER‹ ve TAAHHÜTLER‹
Yat›r›mc›, kald›raçl› varl›k al›m sat›m ifllemlerine uygulanan mevzuat hükümleri ve SPK mevzuat› hükümleri
do¤rultusunda hareket etmeyi ve anlaflma hükümlerine kay›ts›z flarts›z uymay› beyan ve taahhüt etmektedir.
‹flbu sözleflmeden do¤an borçlar›n› ifa ederken an›lan sözleflme ve anlaflma hükümlerinin yan›nda bu husustaki
yürürlükte olan tüm mevzuata eksiksiz uymay› beyan ve taahhüt eder. Yat›r›mc›, Arac› Kurum’un sa¤lad›¤›
ifllem platformunun çal›flmas› için kullanaca¤› cihaz›n (bilgisayar, mobil ifllem platformlar› vb) donan›msal
ve yaz›l›msal gereksinimlerinin ve minimum gerekli internet ba¤lant› h›z›n›n Arac› Kurum’un internet
sitesinde aç›kland›¤›n›, bu bilgileri okudu¤unu ve anlad›¤›n› beyan eder.
Yat›r›mc› Kald›raçl› Al›m Sat›m ‹fllem Platformu’nda girece¤i her bir ifllem için maksimum lot s›n›r›
oldu¤unu bildi¤ini ve Arac› Kurum’un uygulad›¤› maksimum lot s›n›r›ndan kaynaklanacak zarar›n Yat›r›mc›ya
ait oldu¤unu kabul ve taahhüt eder.
Yat›r›mc›, hesab›nda bekleyen emir varsa ve piyasa emir fiyat›na geldi¤inde Yat›r›mc› hesab›nda yeterli
teminat bulunmuyorsa emrinin otomatik olarak iptal edilece¤ini bildi¤ini ve oluflacak zarardan sorumlu
oldu¤unu, Arac› Kurum’un bir sorumlulu¤unun bulunmad›¤›n› kabul ve taahhüt eder.
Otomatik pozisyon kapamadan do¤acak zarar›n kendisine ait oldu¤unu kabul ve taahhüt eder. Yat›r›mc›,
aç›k pozisyonun devam› süresince, sürdürme teminat›na iliflkin yükümlülü¤ünü yerine getirmeyi kabul eder.
Yat›r›mc› çeflitli emir tipleri ve flarta ba¤l› emir verirken, baz› piyasa koflullar›nda ifllemlerinin talep etti¤i
fiyattan farkl› bir fiyatla gerçekleflebilece¤ini ve bundan do¤acak zarardan Arac› Kurumun sorumsuz
oldu¤unu bildi¤ini kabul ve beyan eder. Arac› Kurum ek teminata gerek oldu¤unu tespit etti¤i takdirde,
Yat›r›mc› Arac› Kurum’un talep etti¤i bu ek teminat› hesab›na yat›raca¤›n› ve Arac› Kurum’un uygun
gördü¤ü tarzda yapabilece¤i tüm teminat tamamlama ça¤r›lar›n› derhal yerine getirece¤ini kabul, beyan ve
taahhüt eder. Bunun yap›lmamas› durumunda Arac› Kurum Yat›r›mc›n›n pozisyonunu zarar›na likide etmek
zorunda kalabilir ve bu durumda oluflacak zarardan Yat›r›mc› sorumlu oldu¤unu kabul ve taahhüt eder.
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8. ARACI KURUM’UN HAKLARI
Arac› Kurum, mücbir sebeplerde Yat›r›mc›ya haber vermeksizin veri yay›n›na ve ifllemlere geçici süre için
ara verebilir. Arac› Kurum, Yat›r›mc› taraf›ndan kendisine yanl›fl, hatal›, eksik bilgi verilmesi ve yan›lt›c›
beyanlarda bulunmas›n›n tespiti halinde, bu Sözleflmeyi hiç bir ihtar ve ihbara gerek duymadan derhal ve
tek tarafl› olarak feshedebilir.
Arac› Kurum Yat›r›mc›n›n verece¤i al›m-sat›m emirlerine ve ifllemlere s›n›r koyma hakk›n› sakl› tutar.
Yat›r›mc›n›n ifllem yapaca¤› ürünler, bu ürünlerin pozisyon limitlerinin belirlenmesi, k›s›tlanmas› ve fiziki
teslimatl› ifllemlerin yap›l›p ve/veya yap›lmamas›na iliflkin kararlar bunlarla s›n›rl› olmamak kayd›yla Arac›
Kurum’un insiyatifindedir. Arac› Kurum, Yat›r›mc›ya her an hiç bir flekil ve surette ön ihbara ve/veya, ihtara
gerek kalmaks›z›n yaz›l›m, donan›m ve iletiflim sistemlerinde de¤ifliklikler yapabilir. Yaz›l›m içinde ilave
servisler açabilir, de¤ifltirebilir. Yat›r›mc›, iflbu sözleflmenin feshi sonucunu do¤urmayaca¤›n› ve tazminat
talep etmeyece¤ini kabul ve taahhüt eder.
9. EM‹RLERE ‹L‹fiK‹N HÜKÜMLER
9.1 Emirlerde Bulunmas› Gereken Hususlar
Yat›r›mc› al›m ve sat›m emirlerini kural olarak Elektronik ‹fllem Platformu vas›tas› ile iletir. Ancak, Arac›
Kurum, Yat›r›mc› taraf›ndan yüz yüze (yaz›l›) olarak verilecek emirleri de ilgili mevzuatta öngörüldü¤ü
flekilde yaz›l› hale getirmek kayd›yla kabul etme yetkisine sahiptir. Emrin yaz›l› olarak verilmemesi sebebiyle,
emrin yanl›fl anlafl›lmas›ndan veya yerine getirilmemesinden dolay› do¤acak zararlardan Arac› Kurum
sorumlu tutulamaz.
Arac› Kurum’un Yat›r›mc›dan yaz›l› olarak emir almas› halinde emir formunda Yat›r›mc›n›n imzas› bulunur.
Emirlerin aç›k ve tereddüte yer vermeyecek flekilde yaz›l› olmas› esast›r.
Emirlerde Miktar ve Fiyat Belirleme fiekilleri
Kald›raçl› Al›m Sat›m ‹fllemlerinde emirler “piyasa fiyatl›”, “limit fiyatl›”, ya da “zarar durdurmal›” olmak
üzere üç türlü belirlenebilir. Yat›r›mc› taraf›ndan verilen emirlerde aç›kl›k yoksa Yat›r›mc›n›n Arac› Kurum’u
serbest b›rakt›¤› kabul edilir.
Emirlerde al›m ve sat›m fiyatlar› afla¤›daki flekillerde belirlenebilir:
Piyasa Fiyatl› Emir: Piyasa da o an için mümkün olan en iyi fiyattan bafllayarak al›m veya sat›m yap›lmas›n›
öngören emirdir.
Limit Fiyatl› Emir: Al›m veya sat›m›n Yat›r›mc› taraf›ndan belirlenmifl sabit bir fiyattan gerçeklefltirilmesini
öngören emirdir. Limitli al›m emrinde, piyasa fiyat›ndan veya piyasa fiyat›n›n alt›ndaki fiyattan; limitli
sat›m emrinde ise piyasa fiyat›ndan veya piyasa fiyat›n›n üstündeki fiyattan ifllem yap›labilir.
Zarar Durdurmal› Emir: Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatlar›n aleyhte geliflmesi halinde,
zarar›n s›n›rland›r›lmas› amac›yla verilen ve fiyatlar›n belirli bir düzeye ulaflmas› halinde piyasa fiyatl› emir
haline gelen emir türüdür.
Emirlerde yukar›da say›lanlar›n d›fl›nda da mevzuatça belirlenecek di¤er fiyat belirleme yöntemleri
kullan›labilir; fiyat belirleme ile ilgili her türlü zarardan yat›r›mc› sorumludur. Yat›r›mc›, emirlerde miktar›
aç›kça belirtmek zorundad›r. Yat›r›mc› taraf›ndan verilen emirlerde miktarda aç›kl›k yoksa do¤acak zararlardan
Arac› Kurum sorumlu tutulamaz.
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Buy Stop /Sell Stop : Fiyat hareketinin devam edece¤ine iliflkin belirli bir fiyattan al›m/ sat›m emri girilen,
girildi¤i fiyat piyasada olufltu¤unda piyasa emrine dönüflen emir türüdür.
Zarar Durdurucu/ Kâr Alan (Stop Loss / Take Profit) Emir: Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak
piyasadaki fiyatlar›n lehte/ aleyhte geliflmesi halinde, kâr›n al›nmas› / zarar›n s›n›rland›r›lmas› amac›yla
verilen ve fiyatlar›n belirli bir düzeye ulaflmas› halinde piyasa fiyatl› emir haline gelen emir türüdür.
Yat›r›mc›, buy stop, sell stop, take profit, ve stop loss emirlerinin fiyat gerçekleflti¤i anda piyasa emrine
dönüfltü¤ünü dolay›s›yla yaz›ld›¤› fiyattan gerçekleflmeyebilece¤ini, ayr›ca piyasa flartlar› ve ola¤anüstü
durumlar sebebiyle verdi¤i di¤er emirler ile ilgili de fiyatlarda kayma yaflanabilece¤ini kabul, beyan ve
taahhüt eder.
9.2 Emirlerin Geçerlilik Süresi
Yat›r›mc›, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, günlük veya ikinci bir talimatla
iptal edilinceye kadar s›n›rs›z bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir
emir s›n›rs›z süreyle geçerli olmak üzere verilmifl kabul edilir. Yat›r›mc›, Arac› Kurum’un kabul etmesi
flart›yla Arac› Kurum’a belirli bir tarihte geçerli olacak flekilde emir iletebilir.
9.3 Emirlerin ‹letilme Esaslar›
Arac› Kurum, yaz›yla teyit edilmemifl olan elektronik ortamdaki iletiflim sistemleri (Internet,Intranet, vb)
yaz›l›, telefon veya baflkaca iletiflim veya ulaflt›rma araçlar›yla yap›lan bildirimleri veya verilen al›m sat›m
emri, virman, havale ve di¤er talimatlar› yerine getirmeye yetkilidir. Arac› Kurum telefonla al›nan emirlerde
konuflmalar› uygun cihazlarla kaydeder ve telefonla emir al›nmas›nda Sermaye Piyasas› Kurallar› hükümlerine
uyulur.
9.4 Emir ‹ptali
Yat›r›mc› bekleyen emirlerinin fiyatlar›n›, platformdaki emirleri gerçekleflmedi¤i ve piyasan›n aç›k oldu¤u
müddetçe diledi¤i fiyat seviyesinden de¤ifltirebilir ya da diledi¤i zaman iptal edebilir. Ancak, piyasada
yeterli likidite olmad›¤› durumlarda Arac› Kurum ya da elektronik ifllem platformu taraf›ndan Yat›r›mc›n›n
emirleri k›smen ya da tamamen belirli bir süre sonunda iptal edilebilir.
Arac› Kurum,
i. ‹tiraz üzerine Yat›r›mc› lehine bir iyilefltirme yap›lmas› amac›yla,
ii. Elektronik ‹fllem Platformu’nda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya ç›kan Yat›r›mc›
ma¤duriyetinin giderilmesi amac›yla,
iii. Profesyonel müflterilerden al›nan emirlerin baflka bir kurulufla herhangi bir müdahale olmaks›z›n
oluflturulmufl bir sistem vas›tas›yla otomatik olarak iletilmesi halinde söz konusu pozisyonun karfl› tarafça
iptal edilmesi durumunda,
Yat›r›mc›n›n gerçekleflmifl/bekleyen emirlerini iptal edebilir veya bu emirlere iliflkin fiyatlar› de¤ifltirebilir.
Arac› Kurum (ii) ve (iii) bendi kapsam›nda bir ifllem tesis etmek isterse,ilgili tüm müflterileri için söz konusu
uygulama gerçeklefltirilir. Bu müflterilere gerekçesi ile birlikte en seri iletiflim arac›yla tesis edilen ifllem
hakk›nda bildirim yap›l›r. E¤er Yat›r›mc›n›n bekleyen emri varsa ve piyasa emir fiyat›na geldi¤inde Yat›r›mc›
hesab›nda yeterli teminat bulunmamas› durumunda emir, sistem taraf›ndan herhangi bir bildirimde
bulunmaks›z›n otomatik olarak iptal edilir. Yat›r›mc›, ola¤and›fl› piyasa koflullar› veya belirli bir varl›k/varl›k
çifti ile ilgili likidite sorunlar› nedeniyle Elektronik ‹fllem Platformu vas›tas›yla sunulacak fiyat kotasyonlar›
ile piyasada oluflan fiyat kotasyonlar› aras›nda farkl›l›klar olufltu¤u takdirde, Arac› Kurum’un bekleyen
emirleri iptal edebilece¤ini, fiyatlar› de¤ifltirebilece¤ini ve Yat›r›mc› hesaplar›n› iflleme kapatabilece¤ini
kabul ve beyan eder.
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9.5 Gerçekleflen Emirlerin Tasfiyesi, Hesaplara Kayd›, Hesaplar›n Güncellenmesi ve Netlefltirilmesi
Arac› Kurumlar taraf›ndan, her ifllemin yap›ld›¤› günü izleyen ifl günü içerisinde, bir önceki gün içinde
al›nan tüm pozisyonlara iliflkin ifllem konusu varl›k cins, miktar, fiyat veya primi ile Yat›r›mc›ya tahakkuk
ettirilen komisyon, ve gider karfl›l›klar›yla ilgili bilgileri içerecek flekilde Yat›r›mc›lara bildirimde bulunulur.
9.6 Bafllang›ç/Sürdürme Teminat›, Teminat Tamamlama Ça¤r›s› ve Yat›r›mc› Pozisyonlar›n›n
Kapat›lmas›
Bafllang›ç teminat› bir pozisyon aç›lmas› için gerekli olan minimum teminat tutar›n› belirtir. Sürdürme
teminat› piyasadaki günlük fiyat hareketleri karfl›s›nda güncellefltirilen teminat tutarlar›n›n ve teminat olarak
bulundurulmas› gereken varl›k kompozisyonunun korunmas› gereken alt düzeyidir ve Arac› Kurum taraf›ndan
minimum %100 olarak belirlenen tutar› ifade eder. Sürdürme teminat›n›n oran› ve de¤ifliklikler Arac›
Kurumun inisiyatifindedir. Arac› Kurum, Yat›r›mc›n›n sürdürme teminat›n›n alt›na düfltü¤ü takdirde
Yat›r›mc›ya herhangi bir bildirimde bulunmaks›z›n Yat›r›mc›n›n pozisyonlar›n› en zararda olandan bafllayarak
kapatma yetkisine sahiptir. Müflteri piyasada meydana gelen ola¤an d›fl› fiyat hareketleri sebebiyle, sürdürme
teminat› olan seviyenin alt›nda bir zarar ile karfl›laflabilece¤ini ve hatta varl›¤›n›n tamam›n› kaybedebilece¤ini
kabul beyan ve taahhüt eder. Sürdürme teminat› seviyesi Arac› Kurum internet sayfas›ndan müflteri girifli
(kullan›c› ad› ve flifresi arac›l›¤›yla) yap›larak ö¤renilebilir. Pozisyon kapatma ifllemi, ifllem platformunda
en zararda olandan bafllanarak otomatik ya da manuel olarak gerçeklefltirilir. Piyasan›n kapal› oldu¤u
zamanlarda aç›l›fllarda beklenmedik fiyat hareketleri olabilece¤inden Yat›r›mc›, piyasa kapanmadan 30
dakika öncesine kadar teminat oran›n› en az %50 seviyesine yükseltmekle yükümlüdür. Yükseltmemesi
durumunda Arac› Kurum teminat oran› en az %50 olana kadar ters pozisyon girme ya da pozisyon kapatma
yetkisine sahiptir.
Arac› Kurum, fiyatlar› ve /veya dayanak varl›¤› vadeli ifllem sözleflmelerinden konu olan enstrümanlarda
(emtia, yurtd›fl› endeksler ve yurtd›fl› hisse senetleri) kald›raçl› ifllemler gerçeklefltirebilir. Baflka türlü
belirtilmedi¤i sürece; ifllem yap›lan bu enstrümanlarda fiyata konu olan kontrat›n bir vade sonu tarihi
bulunmaktad›r ve yat›r›mc› isterse bu tarihe kadar ilgili enstrümanda tafl›d›¤› aç›k pozisyonlar›n› kapatabilirler.
Bununla birlikte, aç›k pozisyonlar›n vadesi gelmifl olsa bile pozisyon (spot ürün gibi) devam ettirilebilir.
Bu tarihte, pozisyonlar›n sonland›r›lmadan aç›k kalmas› durumunda, mevcut kontrat ile devam etmekte olan
ifllemin, sonraki vadeye ait olan yeni kontrata aktar›lmas› gere¤i do¤acakt›r. Bu kontrat (vade) de¤iflimi,
(vade yenileme) ifllemine Rollover denir. Bu durumda enstrüman›n iliflkilendirildi¤i kontratlar aras›nda bir
fiyat fark› var ise bu fark yat›r›mc› hesab›ndan kesilir veya hesaba eklenir.
Yat›r›mc›n›n Aç›k Pozisyonunun üzerinde bulunan kâr al ve zarar durdur emirleri yeni vade fiyat›na roll
edilerek piyasada çal›flmaya devam edecek, aç›k pozisyonlardan ayr› olarak çal›flan emirler vade sonunda
iptal edilecektir.
Rollover iflleminde pozisyon yeni kontratta tekrar aç›ld›¤›ndan yat›r›mc›dan spread maliyeti al›n›r.
Rollover ifllemleri Arac› Kurum taraf›ndan belirlenen günlerde yap›lacak ve önceden internet sitesinden
duyuralacakt›r. Rollover’a tabi olan enstrümanlar›n vade sonu tarihi hafta içidir. Rollover tutar›n›n hesaplanmas›
Arac› Kurum taraf›ndan belirlenen rollover tarihinde yine Arac› Kurum taraf›ndan uygun görülecek iki
vade aras›ndaki fiyat fark› dikkate al›narak gerçeklefltirilecektir.
Ayr›ca Rollover tarihlerini düzenli olarak www.meksa.com.tr

adresinden takip edilebir.

10. KALDIRAÇLI ALIM SATIM ‹fiLEMLER‹ ELEKTRON‹K ‹fiLEM PLATFORMUNA ‹L‹fiK‹N
fiARTLAR
Yat›r›mc›n›n Elektronik ‹fllem Platformu’ndan yararlanabilmesi için internet eriflimini sa¤layabilecek
bilgisayar, modem ve telefon hatt›na veya benzeri özelliklere sahip teknik imkânlara sahip bulunmas›;
Elektronik ‹fllem Platformu’nun flartlar›na uygun yaz›l›m› ve donan›m› bulundurmas› ve bu yaz›l›m› ve
donan›m› kullanabilecek teknik bilgiye sahip olmas› gerekmektedir.

10

Arac› Kurum, telekomünikasyon veya flebeke hizmeti sa¤layan firmalar›n di¤er yetersizlikleri nedeniyle
ortaya ç›kan zararlardan kesinlikle sorumlu de¤ildir. Arac› Kurum, internet üzerinden iletilen emir ve
verilerin do¤ru ya da tam oldu¤unun garantisini vermez ve bu verilerden dolay› sorumlu de¤ildir.
Arac› Kurum ifllem platformundaki grafiklerin do¤rulu¤u konusunda en iyi gayreti gösterecektir. Ancak
grafiklerde oluflabilecek data yanl›fll›klar›ndan ya da eksikliklerinden dolay› Yat›r›mc› ifllemlerinde oluflan
kay›plardan Arac› Kurum sorumlu tutulamaz.
Yat›r›mc›, al›m sat›ma sinyal veren ve bu sinyaller arac›l›¤›yla emir iletimi gerçeklefltiren yaz›l›m yükledi¤inde,
Arac› Kurum taraf›ndan gerekti¤inde emir iptalini ve bu yaz›l›m›n do¤uraca¤› her türlü sonuçlar›n
sorumlulu¤unu kabul ve taahhüt eder.
Yat›r›mc› her ne saikle ve yöntemle olursa olsun Arac› Kurum taraf›ndan bu Sözleflme gere¤i sa¤lanan
bilgileri, yüzeysel veriyi ve di¤er verileri elektronik ortamda ve/veya bas›l› olarak ve/veya sair yollarla
yay›nlayamaz, da¤›tamaz, yayamaz, de¤ifltiremez, ileride kullan›lmak üzere saklayamaz, üçüncü flah›slar›n
kullan›m›na tahsis edemez.
Yat›r›mc›, Arac› Kurum taraf›ndan kendisine tahsis edilen elektronik ifllem platformu flifresinin gizlili¤ini
sa¤lamaktan sorumlu oldu¤unu, belirli aral›klarla de¤ifltirmesi gerekti¤ini bildi¤ini beyan eder. Yat›r›mc›,
Elektronik ‹fllem Platformu’nda yer alan her türlü ismi ve/veya logoyu izinsiz kullanamaz, iktibas edemez,
de¤ifltiremez.
Arac› Kurum, Yat›r›mc›ya sa¤lad›¤› Elektronik ‹fllem Platformu’nun bu sözleflme koflullar›nda kullan›l›p
kullan›lmad›¤›n› diledi¤i zamanda denetleme hakk›na sahiptir.
11. KALDIRAÇ ORANI VE ‹fiLEM TEM‹NATLARINA ‹L‹fiK‹N ESASLAR
Kald›raçl› al›m sat›m ifllemlerine bafllamadan önce, her bir varl›k/varl›k çifti ve/veya hesap baz›nda
uygulanacak kald›raç oran› üst limiti SPK taraf›ndan belirlenen oranlar› geçemez. Arac› Kurum Yat›r›mc›
ile kay›tl› ortamda ve/veya yaz›l› olarak belirlenen üst limitlere ba¤l› kalarak kald›raç oran›n› serbestçe
belirleyebilir. Kald›raçl› ifllemlerde teminat olarak yaln›zca nakit olarak Türk Liras› veya Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankas› taraf›ndan günlük al›m sat›m kurlar› ilan edilen yabanc› para birimleri döviz kabul edilir.
Kurul gerekli gördü¤ü hallerde Yat›r›mc› baz›nda farkl› k›ymetlerin teminat olarak kabul edilmesini isteyebilir.
Yat›r›mc›n›n yat›rd›¤› USD d›fl›ndaki teminatlar ifllem an› itibariyle Arac› Kurumun çal›flt›¤› muhabir
bankalardan al›nan döviz kuru üzerinden USD’ye çevrilir. Müflteri teminat›n›n yine müflteri talimat›yla
Arac› Kurum’a ulaflmas›n›n ard›ndan Arac› Kurum müflteriye bir daha sormaks›z›n ifl ak›fl›na göre çevirim
ifllemini yapacakt›r.
Yat›r›mc›n›n teminat›n›n ifllem yapmak istedi¤i varl›k türünden farkl› bir para birimi olmas› halinde, ödenen
komisyon ve kâr zarar tutarlar›n›n teminat para birimine dönüfltürüldü¤ü hesaplama Elektronik ‹fllem
Platformu üzerinde oluflan Arac› Kurum’un ifllemi yapt›¤› andaki döviz kuru üzerinden otomatik olarak
gerçeklefltirilir. Bunun için talimat d›fl›nda müflteriden yeniden talimat ve/veya teyit al›nmaz. Kald›raçl›
Al›m Sat›m ‹fllemleri için teminatlar, MEKSA Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi.’nin çal›flt›¤› muhabir
bankalardaki hesaplar›na nakden ya da eft, swift, virman vb. gibi para transferleri yoluyla yap›l›r. ‹fllem
yapmak üzere getirilen teminat Kald›raçl› Al›m Sat›m ‹fllemlerinde kullan›lmak üzere kabul edilecektir ve
Kald›raçl› ‹fllemler için Yat›r›mc› hesab›nda bulunan nakit teminat, Arac› Kurum taraf›ndan bankac›l›k
düzenlemeleri uyar›nca mevduat toplama anlam›na gelebilecek flekilde de¤erlendirilmeyecek, bu ba¤lamda
herhangi bir nema ödemesi yap›lmayacakt›r. Teminat olarak kabul edilebilecek varl›klar›n yasal merciler
taraf›ndan farkl›laflt›r›lmas› ya da geniflletilmesi halinde Arac› Kurum bu varl›klar› da kabul etmeye yetkili
olacakt›r. Ancak bu durumda Arac› Kurum, Yat›r›mc›ya bildirmek kayd›yla, kabul edebilece¤i teminatlara
yasal gereklere uymak kofluluyla farkl› s›n›rlamalar getirebilir. Arac› Kurum Yat›r›mc›lardan ald›¤› teminatlar›
Saklamac› Kurulufl olan Takasbank’ta tutacakt›r.
Arac› Kurum Yat›r›mc› taraf›ndan teminat olarak tevdi edilen söz konusu varl›klar üzerinde SPK mevzuat›
hükümleri uyar›nca tasarruf edebilir ve Yat›r›mc›n›n kald›raçl› varl›k al›m sat›m ifllemlerinden
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do¤an yükümlülüklerinin karfl›lanmas› için Takas Merkezi’ne tevdi edebilir. Arac› Kurum’un Yat›r›mc›
taraf›ndan tevdi edilen nakit üzerindeki haklar› mevduat toplama anlam›na gelmez. Bu flekilde Arac› Kurum
nezdinde bulunan ifllem teminatlar›, münhas›ran kald›raçl› varl›k al›m sat›m ifllemlerinden kaynaklanan
Yat›r›mc›n›n yükümlülüklerinin tasfiyesi amac›yla kullan›l›r.
Yat›r›mc›n›n hesab›nda bulunan teminat tutar› kald›raçl› al›m sat›m iflleminin gerektirdi¤i teminat tutar›n›n
alt›na düfltü¤ü hallerde, Arac› Kurum, Yat›r›mc›ya teminat tamamlama ça¤r›s›nda bulunur. Yat›r›mc› teminat
tamamlama yükümlülü¤ünü derhal yerine getirir. Emirlerini Elektronik ‹fllem Platformuna do¤rudan ileten
Yat›r›mc›ya, platform üzerinden otomatik olarak teminat tamamlama bildirimi yap›lmas› halinde; Yat›r›mc›,
Arac› Kurum taraf›ndan bu bildirim d›fl›nda herhangi bir bildirim yap›lmas›n› beklemeksizin teminat
tamamlama ça¤r›s›na iliflkin yükümlülüklerini derhal yerine getirece¤ini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Yat›r›mc›, Arac› Kurum’un bu maddede belirtilen bafllang›ç teminatlar› d›fl›nda ilave teminat talebinde
bulunabilece¤ini kabul ve beyan eder. Yat›r›mc›, Arac› Kurum ve/veya Takasbank’taki teminat› s›f›rland›¤›nda
veya sürdürme teminat›n›n tamamlanmad›¤› yahut ilave teminat›n yat›r›lmad›¤› durumlarda aç›k ifllemlerinin
bir k›sm›n›n veya tamam›n›n Arac› Kurum taraf›ndan re’sen tasfiye edilebilece¤ini; teminat tamamlan›ncaya
veya ilave teminat yat›r›l›ncaya kadar yeni ifllem yapamayaca¤›n› kabul ve beyan eder.
Arac› Kurum tarafndan kabul edilmesi flart›yla Yat›r›mc› teminat olarak verdi¤i k›ymetleri baflka k›ymetlerle
de¤ifltirebilir.
12. B‹LG‹LEND‹RME ESASLARI
Yat›r›mc›, Arac› Kurum nezdinde bulunan hesaplar›ndaki tüm hareketleri her zaman ö¤renmek hakk›na
sahiptir. Arac› Kurum taraf›ndan, her ifllemin yap›ld›¤› günü izleyen ifl günü içerisinde, bir önceki gün içinde
al›nan tüm pozisyonlara iliflkin bilgileri içerecek flekilde Yat›r›mc›’ya bildirimde bulunulur. Bildirimin
yap›lma flekli Arac› Kurum ile Yat›r›mc› aras›nda serbestçe belirlenebilir.
Arac› Kurum, Yat›r›mc›’y› ayl›k olarak ilgili dönem içerisinde;
(i) Al›nan tüm pozisyonlara iliflkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktara,
(ii)Kapat›lan pozisyonlara iliflkin kesin kar ve zarar tutarlar›na,
(iii)Aç›k pozisyonlara iliflkin potansiyel kar ve zarar tutarlar›na,
(iv)Arac› Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul k›ymet ve di¤er varl›klara iliflkin tüm hareketlere,
(v)Hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere,
(vi)Teminat durumlar›na, iliflkin bilgilendirir.
Yat›r›mc›’ya yap›lacak ayl›k bildirimler, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içinde Yat›r›mc› adresine taahhütlü
olarak ya da posta, kurye vb. yollarla teslim edilecektir. Ancak, an›lan belgeler Yat›r›mc›n›n yaz›l› talebi
üzerine, Yat›r›mc› taraf›ndan beyan edilecek elektronik posta adresine ayn› süre içinde elektronik ortamda
gönderilebilir ya da Yat›r›mc›lar›n bu bilgilere elektronik ortamda eriflimine imkân sa¤lanabilir. Arac›
Kurum, Yat›r›mc›n›n yaz›l› talebi halinde söz konusu günlük ve/veya ayl›k bildirimleri yapmama; Arac›
Kurum’un ilgili dönemde hesab›nda herhangi bir hareket bulunmamas› halinde Arac› Kurum bildirimde
bulunmama hakk›na sahiptir.
Arac› Kurum profesyonel veya talebe dayal› profesyonel müflterilere söz konusu bildirimleri yapmayabilir.
13. KOM‹SYON, VERG‹ VE D‹⁄ER MASRAFLARIN ÖDENMES‹
Kald›raçl› varl›k al›m sat›m ifllemleri ile ilgili olarak ifllem an›nda yürürlükte bulunan oranda ve tutarda her
türlü komisyon ve ilgili mevzuat gere¤ince tahsili gereken tüm vergi, harç ve masraflar Yat›r›mc›n›n yat›r›m
hesab›ndan Arac› Kurum taraf›ndan re’sen tahsil edilir.
Komisyon Hesaplama Yöntemi: Toplam ifllem de¤eri ve ifllem hacmi (lot ya da tutar) üzerinden hesaplan›r.
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Yat›r›mc› hesaplar›ndan komisyon ücretleri teminat, pips de¤eri, spread ya da oransal (%) olarak al›nabilir.
Komisyon ücretinin nas›l olaca¤› Yat›r›mc› ile Arac› Kurum aras›nda kay›tl› ortamda (yaz›l› veya telefon)
belirlenir. Yat›r›mc› pozisyonu açt›¤› anda spread olarak ya da komisyon olarak tahsil edilir. Komisyon
ücreti al›m ve sat›m ifllemlerinin gerçekleflti¤i günün valörüyle tahakkuk ettirilir. Spread oranlar›nda ve
k o m i s y o n l a r d a y a p › l a n d e ¤ i fl i k l i k l e r i fl l e m p l a t f o r m u n d a n t a k i p e d i l e b i l m e k t e d i r .
Komisyon, masraf ve ücretlerde meydana gelebilecek de¤ifliklikler Arac› Kurum taraf›ndan Yat›r›mc›ya
tebli¤ edilecek veya elektronik ortamda ilan edilecek yeni oran ve miktarlar tebellü¤ veya ilan tarihinden
itibaren uygulanacakt›r. Yat›r›mc›n›n hesab›na yat›r›lacak paralar üzerinden ve bu hesaplar›n bakiyesine
dayan›larak yap›lacak her türlü ifllem üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen her türlü vergi, harç ve ücretler
sadece ve münhas›ran Yat›r›mc›ya ait olacak ve Yat›r›mc› taraf›ndan karfl›lanacakt›r. Arac› Kurum,
Yat›r›mc›n›n hesab›ndaki farkl› para birimleri olarak bulunan nakdini ifllem an› itibariyle muhabir çal›flt›¤›
bankalardan al›nan döviz kurundan uygun para birimine çevirerek Yat›r›mc›n›n do¤mufl, do¤acak maddi
yükümlülüklerini tahsil edebilir, ödeyebilir.
14. MUACCEL‹YET VE TEMERRÜT
Yat›r›mc› sözleflmenin 9. maddede yaz›l› olan “Emirlere ‹liflkin Hükümler” bölümünün “Bafllang›ç Teminat›,
Sürdürme Teminat›, Teminat Tamamlama Ça¤r›s› ve Yat›r›mc› Pozisyonlar›n›n Kapat›lmas›” konulu
bafll›klar›nda yer alan teminat tamamlama ça¤r›s›na iliflkin yükümlülüklerini belirtilen süre ve flekil koflullar›na
uygun olarak yerine getirmemesi durumunda Arac› Kurum, baflka bir ihbara veya bildirime gerek olmaks›z›n
pozisyonlar›n›n bir k›sm› veya tamam›n› ters ifllem ile ya da kapatarak tasfiye edebilir. Yat›r›mc›, Arac›
Kurum taraf›ndan pozisyonun ters ifllem ile kapat›lmas› veya ters ifllem yap›lamamas› neticesinde hesab›nda
oluflan tüm borçlar› Arac› Kurum’a ödemekle yükümlüdür.
Sermaye Piyasas› Araçlar›n›n Al›m Sat›m›na Arac›l›k Çerçeve Sözleflmesi Genel Hüküm ve fiartlar›’nda
yer alan hükümler sakl› kalmak kayd› ile afla¤›da belirtilen hallerin vukuunda kald›raçl› al›m sat›m iflleminden
do¤an borç muaccel hale gelmifl ve Yat›r›mc›, baflka bir ihbara gerek kalmaks›z›n kendili¤inden temerrüde
düflmüfl olacakt›r:
(i) Yat›r›mc›n›n teminat tamamlama yükümlülü¤ünü belirlenen süre ve flekil flartlar›na uygun olarak yerine
getirmemesi, Arac› Kurum taraf›ndan talep edilmesine ra¤men komisyon, masraf, faiz, teminatlar ve sair
her türlü borcu zaman›nda ödeyememesi,
(ii) Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri taraf›ndan Arac› Kurum ya da teminat olarak verilen
nakit ve/veya di¤er varl›klar aleyhine hesap hareketlerini k›s›tlay›c› nitelikte karar verilmesi halinde Arac›
Kurum’un alaca¤›n›n k›smen ya da tamamen karfl›l›ks›z kalmas›.
Temerrüde düflen Yat›r›mc›ya yap›lacak olan ihbar tarihinden geçerli olmak üzere ‹stanbul Takas ve Saklama
A.fi.’nin uygulad›¤› temerrüt faizi oran›ndan az olmamak üzere, günlük B‹ST Repo Ters Repo Piyasas› faiz
oran›n›n 6 (alt›) kat› fleklinde hesaplanacak temerrüt faizi, ödeme tarihine kadar olan süreyi içerecek flekilde
tahakkuk ettirilir.
Ekonomik flartlar gere¤ince temerrüt faiz oran›nda yap›labilecek de¤iflikliklerde Arac› Kurum merkez ve
merkez d›fl› birimlerinde ilan edilerek de¤iflikli¤in yürürlü¤e girdi¤i tarih itibariyle Yat›r›mc› hesab›na
yans›t›lacakt›r. Bu durumda Yat›r›mc› yeni düzenlemelere uyaca¤›n› kabul ve taahhüt eder. Yat›r›mc›
yükümlülüklerinin tasfiyesi amac›yla, bu madde uyar›nca Arac› Kurum varl›klar›n›n kullan›lmas›nda Arac›
Kurum, varl›klar›n makul de¤erleri üzerinden nakde çevrilmesi için gereken özeni göstermekle yükümlüdür.
15. TAKAS-MAHSUP, HAP‹S VE REH‹N HAKKI
Yat›r›mc›n›n bu Sözleflme hükümleri çerçevesinde gerçekleflen Kald›raçl› varl›k al›m ifllemleri ve di¤er
ifllemleri neticesinde oluflan borç ve alacaklar› üzerinde Arac› Kurum’un hapis, takas ve mahsup hakk›,
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Medeni Kanunun 950. ve devam›ndaki maddelerine uygun olarak icra edilir.
16. DEL‹L fiARTI
Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri sakl› kalmak ve Yat›r›mc› mutabakat›n›
içermek kayd›yla, Arac› Kurum’un telefon, fax, elektronik ortamdaki iletiflim sistemleri (Internet, Intranet
vb.) gibi iletiflim araçlar› ile sözlü veya yaz›l› olarak Yat›r›mc›’dan emir ald›¤› durumlarda, Arac› Kurum’un
defter, kay›t ve belgeleri ile mevcut olmas› durumunda elindeki telefon kay›tlar›, fax, elektronik ortamdaki
iletiflim sistemleriyle (Internet, Intranet, vb.) gönderilen talimat örnekleri Arac› Kurum ile Yat›r›mc› aras›ndaki
iliflkilerde geçerli delil niteli¤indedir.
17. SÖZLEfiMEN‹N SÜRES‹ ve FES‹H
Bu sözleflme süresiz olarak düzenlenmifl olup taraflar tek tarafl› olarak sözleflmeyi her zaman feshetme
yetkisine sahiptir.
Sözleflmenin feshi durumunda Yat›r›mc›n›n talimat› do¤rultusunda Yat›r›mc›ya ait nakit ve menkul k›ymetler
bir baflka kurulufla transfer edilir. Yat›r›mc›ya ait menkul k›ymetler mislen teslim edilir. Yat›r›mc›n›n
sözleflmeyi feshetti¤i durumlarda, Arac› Kurum nezdinde aç›k pozisyon bulunmas› durumunda, aç›k pozisyon
ve aç›k pozisyondan do¤an tüm riskler sona erinceye ve bu Sözleflmeden do¤an borçlar›n tamam› ödeninceye
kadar bu sözleflme hükümleri uygulanmaya devam eder. Yat›r›mc› MEKSA Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi.
talep etti¤i sürece günlük, haftal›k ve/veya ayl›k hesap mutabakat› vermek zorundad›r. Aksi halde MEKSA
Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi. iflbu sözleflmeyi derhal fesih hakk›na sahip olup, en genifl flekilde her türlü
zarar ziyan talep hakk› sakl›d›r. Kald›raçl› varl›k al›m sat›m ifllemlerine yönelik sözleflmeden do¤an iliflki
sona erdirilse dahi, Yat›r›mc› taraf›ndan fesih an›ndan önce do¤mufl hak, borç ve yükümlülükler
etkilenmeyecektir.
18. SÖZLEfiME fiARTLARININ DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹
Bu sözleflmede yap›lacak de¤iflikliklerin yaz›l› olarak yap›lmas› flartt›r. Arac› Kurum iflbu sözleflmedeki tüm
flart ve hükümleri herhangi bir zamanda de¤ifltirmek hakk›na sahiptir. Arac› Kurum bu de¤ifliklikleri
Yat›r›mc›ya yaz›l› olarak bildirecektir. Bildirimin Yat›r›mc› taraf›ndan al›nd›¤› ya da bu sözleflme uyar›nca
al›nd›¤› kabul edilen tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu de¤iflikliklere karfl› herhangi bir yaz›l› itirazda
bulunmad›¤› takdirde de¤ifliklikleri kabul etmifl say›lacakt›r. Yat›r›mc›n›n bu nedenle sözleflmeyi feshetme
hakk› sakl›d›r. Finansal enstrüman›n, faiz oran›n›n, cezai flart›n, Yat›r›mc›ya verilecek hizmetin ve benzeri
hususlar›n Arac› Kurum taraf›ndan tek tarafl› olarak de¤ifltirilmesi, ancak bu de¤ifliklik hakk›nda Yat›r›mc›ya
derhal bildirimde bulunulmas› ve Yat›r›mc›ya sözleflmeyi feshetme hakk› tan›nmas› kayd›yla mümkündür.
Ancak, Yat›r›mc›, Arac› Kurum’un müdahalesi olmaks›z›n de¤iflebilen kald›raçl› al›m sat›m ifllemlerine
iliflkin ifllemlerde ortaya ç›kan durumlar›n hakl› sebep kabul edilerek Arac› Kurum’un tek tarafl› olarak
sözleflme flartlar›n› de¤ifltirilebilmesine muvafakat etti¤ini beyan, kabul ve taahhüt eder. Yat›r›mc›, mevzuatta
uygulanmas› zorunlu bir de¤ifliklik yap›ld›¤› takdirde kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek
olmaks›z›n söz konusu de¤iflikliklerin kendisine uygulanabilece¤ini beyan, kabul ve taahhüt eder.
19. FERAGAT
‹flbu sözleflmede aksi belirtilmedikçe taraflardan herhangi birinin bu sözleflme ile ba¤lant›l› yetki ya da
haklar›ndan birini ya da bir k›sm›n› kullanmamas›, bu yetki veya haklar›ndan feragat etti¤i anlam›na gelmez.
20. SCALPING
Arac› Kurum, Scalping metotlar› kullanan Yat›r›mc›lar›n ifllemlerini iptal etme hakk›n› sakl› tutar. Scalping
niteli¤i tafl›yan ifllemlerinden dolay› Arac› Kurum’un do¤rudan veya dolayl› olarak bir zarara u¤ramas›
halinde, Arac› Kurum u¤rayaca¤› her türlü zarar›n tazminini Yat›r›mc›dan talep etme hakk›na sahiptir.
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21. UYGULANACAK HÜKÜMLER:
Bu sözleflme taraflar aras›nda akdedilmifl olan Sermaye Piyasas› Araçlar› Al›m Sat›m Çerçeve Sözleflmesinin
do¤al parças›d›r. Taraflar aras›nda yap›lacak tüm ifllemlerde ve uygulamadan do¤an uyuflmazl›klarda
öncellikle bu sözleflmedeki ve baflta Sermaye Piyasas› Araçlar› Al›m Sat›m Çerçeve Sözleflmesi dahil olmak
üzere Arac› Kurum ile imzalam›fl oldu¤u tüm sözleflmelerdeki hükümlerin, bu sözleflmelerde hüküm
bulunmamas› halinde ise Sermaye Piyasas› Kanunu veya bunun yerine geçecek kanunlar›n, di¤er ilgili
Kanun hükümleri ile ilgili Kanunlar› düzenleyen ve resmi mercilerce ç›kar›lm›fl veya ç›kar›lacak tüzük,
yönetmelik, genelge, tebli¤ ve sair yasal düzenlemelerin ve Menkul K›ymet Borsalar› ile ülkemiz sermaye
piyasas›nda genel kabul görmüfl uygulamalar›n esas olaca¤›n› taraflar kabul ve taahhüt ederler. Yat›r›mc›
ve Arac› Kurum 6362 Say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu veya bu Kanunun yerine geçecek Kanunlar ile bu
konuyu düzenleyen di¤er mevzuat hükümlerine, bu yasa ile ilgili olarak ç›kar›lan her türlü tüzük, yönetmelik,
genelge, tebli¤ ve sair yasal düzenlemelerin hükümlerine yürürlük tarihinden itibaren uygun hareket
edeceklerini taahhüt ederler.
22. SÖZLEfiMEN‹N ‹FÂ YER‹
Sözleflmenin ifâ yeri ‹stanbul’dur.
23. SÖZLEfiME DÜZENLENMES‹ VE ‹MZALAR:
Yat›r›mc›/Yat›r›mc›lar, bu madde ile birlikte 23 madde ve eklerinden ibaret iflbu Kald›raçl› Varl›k Al›m
Sat›m›na Arac›l›k Çerçeve Sözleflmesi’ni teslim alarak bütün maddelerini tek tek okuduklar›n›, her sayfay›
imza veya paraf etmelerine gerek olmad›¤›n›, sadece imza hanesinin bulundu¤u sayfalar› …../..…/……..
tarihinde imzalad›klar›n›, imzalam›fl olduklar› sözleflmede yaz›l› olan tüm hükümlerin geçerli olaca¤›n›, bir
nüsha olarak düzenlenen sözleflme ve eklerinin kopyalar›n› ald›klar›n› kabul ve beyan ederler.
Kald›raç Oran›
Arac› Kurum, Yat›r›mc›ya aksi belirtilmedikçe SPK düzenlemelerine göre müflteriye üst kald›raç limiti
uygular. Yat›r›mc›, Kurul düzenlemeleriyle belirlenen üst s›n›rdan daha düflük bir kald›raç oran›n› yaz›l›
talimat göndermek suretiyle talep edebilir. Arac› Kurum gerekli gördü¤ü hallerde müflterinin aç›k pozislar›
için asgari özeni göstermek ve en az 1 ifl günü öncesinden bilgi vermek kayd›yla kald›raç oran›n› düflürebilir.
‹ngilizce Terimler
Yat›r›mc› Kald›raçl› Al›m-Sat›m ‹fllemleri’nin yurt içi ve/veya yurt d›fl› bankalar aras› piyasalarda yap›ld›¤›
hususunu, bu nedenle bu ifllemlerde a¤›rl›kl› olarak ‹ngilizce terimlerin kullan›ld›¤›n›, kullan›lan ‹ngilizce
terimlerin Türkçe karfl›l›klar›n› bildi¤ini ve anlad›¤›n›, bunun yan›nda Arac› Kurum’un Yat›r›mc›ya
gönderece¤i ekstre, overall ve di¤er tüm dokümanlar›n yan› s›ra Yat›r›mc›ya sa¤lanacak elektronik ifllem
platformunun içeri¤inde de ‹ngilizce terimlerin kullan›labilece¤ini, söz konusu metinlerde ve/veya platformda
yer alan ve Türkçe karfl›l›¤›n› bilmedi¤i kelimeler için Arac› Kurum’u arayarak bu terimler hakk›nda bilgi
sahibi olabilece¤ini bildi¤ini kabul ve taahhüt eder.
‹flbu sözleflme taraflar aras›nda bir nüsha olarak imzalanm›fl ve bir kopyas› Yat›r›mc›/Yat›r›mc›lar taraf›ndan
elden teslim al›nm›fl olup, birden fazla Yat›r›mc› taraf›ndan imzaland›¤› durumda Yat›r›mc›lar sözleflmenin
bütün hükümlerinden müfltereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlü olacaklard›r.
Yat›r›mc›n›n el yaz›l› beyan›; “Bu sözleflme ve eklerinin her sayfas›n› okudum, anlad›m ve bir kopyas›n›
teslim ald›m.”
….………….…………………………………………………………………………………………………
……………..
Yat›r›mc› Ad, Soyad:
MEKSA YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
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Ekstre Feragat Formu
Kald›raçl› Varl›k Al›m Sat›m ‹fllemleri ile ilgili olarak gönderilmesi gereken Kald›raçl› Varl›k Al›m Sat›m
‹fllemleri Hesap Ekstresi, Aç›k Pozisyon Raporu, Müflteri Kar Zarar Raporu , Nakit Hareketleri Ekstresi,
‹fllem Sonuç Formu, Kald›raçl› Al›m Sat›m ‹fllemlerine Konu Standart Varl›klar Ekstresi’nin her türlü
sorumluluk taraf›ma ait olmak üzere gönderilmemesini istiyorum.
Sayg›lar›mla,
Yat›r›mc› Hesap No’su

:

Yat›r›mc› Ad› Soyad›

:
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