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PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ
Sözleşme Sıra No

:

Hesap No

:

Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven Sazak
Plaza A Blok No:9 Kat:3-4 Kavacık, Beykoz - İstanbul adresinde mukim ve bundan böyle MEKSA diye
anılacak) diğer tarafta
MÜŞTERİ Adı/Soyadı :
Adresi

:

(bundan böyle MÜŞTERİ diye anılacak) arasında..............................................tarihinde 3794 Sayılı
Kanunla değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
çerçevesinde “Müşteri Portföy Yönetim Sözleşmesi” olarak imzalanmıştır.
TANIMLAR: Bu sözleşmede geçen;
Kanun

: Sermaye Piyasası Kanunu’nu

Kurul

: Sermaye Piyasası Kurulu’nu

Sermaye Piyasası Araçları

: Kanun’un 3. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen

menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını,
Borsa

: Kanun’un 40. Maddesinde düzenlenen sermaye piyasası araçlarının

işlem göreceği borsalar vb. teşkilatlanmış diğer piyasaları,
Portföy Yöneticisi

: MEKSA’da MÜŞTERİ’ye ait portföyü yönetmek üzre görevlendirilen,

nitelikleri Seri V, No:59 Tebliğ’de belirtilen ve adı-soyadı ile hakkında tanıtıcı bilgileri EK-2 madde 11 ‘de
tanıtılan personeli ifade eder.

1.

PORTFÖY YÖNETİMİ HİZMETİ TANIMI :

Portföy yönetimi, MEKSA tarafından MÜŞTERİ’ye ait fonların, bu sözleşmede belirlenen şartlar
çerçevesinde yatırım araçlarına yatırılmak suretiyle MÜŞTERİ adına yönetilmesidir.
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2.

PORTFÖY YÖNETİMİ AMAÇLARI, GENEL ESASLARI VE ÇALIŞMA SİSTEMİ:

2.1. Portföy Yönetimi Amaçları: Portföy yönetiminde temel amaç, MÜŞTERİ’ye ait fonların
belirlenen portföy yönetim süresi içinde, yine önceden sözleşmeyle belirlenen portföy yönetim
esasları çerçevesinde değerlendirilerek en fazla getiriyi sağlamaya yönelik olarak en iyi gayreti
göstermektir.
2.2. Portföyün Oluşumuna İlişkin Genel Esaslar:
Portföy yönetimine başlanmadan önce MÜŞTERİ’nin mali durumu, yatırım amaçları, likidite, getiri ve
risk tercihlerinin, MEKSA ve MÜŞTERİ arasında yapılacak görüşmede belirlenmesi esastır. MÜŞTERİ
adına oluşturulacak portföyün bu esasa göre düzenlenmesi, portföy sınırlamalarının ve detaylarının ise
bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-2 ‘de belirtildiği şekilde yapılması kararlaştırılmıştır.
MÜŞTERİ, portföyü Ek-2’de verilen sınırlamalar dahilinde ve Madde 2.2. ve Madde 3 ‘de açıklanan
yönetim ilkelerine aykırılık sözkonusu olmayacak şekilde yönetildiği sürece doğacak kar ve zararın
kendisine ait olacağını, bu işlemler nedeni ile sorumlu tutamayacağını taahhüt eder. MÜŞTERİ,
yatırım araçları paylarını boş bıraktığı taktirde, MEKSA’nın kendisine vekaleten en uygun biçimde
davranabilmesini kabul etmiş sayılır.
2.2.1. Yatırım Araçlarının Seçimine, Riskin Dağıtılmasına ve Bu Konudaki Sınırlamalara İlişkin
Esaslar :Yatırımlarda göz önüne alınacak esas unsur, riskin dağıtılması ve yatırım verimliliğini arttıracak
şekilde portföyün oluşturulması olacaktır. Bunun yanısıra özel olarak
a) MEKSA, diğer yatırım araçlarının yanısıra MÜŞTERİ tarafından aksi belirtilmedikçe
sabit getirili menkul kıymetlerde de azami getiri sağlayabilmek amacıyla devlet tahvili,
hazine bonosu, özel sektör tahvili, gelir ortaklığı senedi ve finansman bonolarına, A
ve B tipi yatırım fonu katılma belgelerine, varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırım
yapabilecek, ayrıca sermaye piyasası araçlarının geri alma ve satma taahhüdüyle alım
satımı faaliyetinde bulunabilecektir. Özel sektör tahvili ve finansman bonoları alımında
son üç yılda zarar etmemiş ve beklenen karlılığı yüksek şirketler ile banka garantili
olanlar tercih edilecektir. MEKSA’nın halka arzına aracılık yaptığı sermaye piyasası
araçlarına yatırım yapılabilir.
b)Varsa portföy içindeki hisse senetlerinin kendi içinde dağılımı da hisse senetlerine
yatırım yapılan şirketlerin içinde bulunduğu durum, şirketlerin beklenen performans ve
karlılığı ve şirketlerin hisse senedi fiyatının teknik analizine göre, çeşitlendirme yoluyla
riskin dağıtılması ilkesi gözönünde bulundurarak belirlenecektir.
c) Portföydeki mevcut kıymetler sürekli izlenerek MÜŞTERİ’nin yararının gerektirdiği
önlemler alınacaktır.
2.3. Portföye Dahil Yatırım Araçlarının Değerleme Esasları:
Portföye dahil yatırım araçları rayiç bedel üzerinden değerlenecektir. Rayiç bedelin tanımı ve borsada
işlem gören veya görmeyen yatırım araçları için ne şekilde belirleneceği EK-2’de detaylandırılmıştır.
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2.4.

Portföy Hesabına Alınıp Satılması İstenmeyen Sermaye Piyasası Araçları:

MÜŞTERİ’nin (varsa) portföyünde bulunmasını istemediği yatırım araçları Ek2’de ayrıntılı şekilde
belirtilmiştir.
2.5.

Portföye Yatırılan ve Çekilen Varlıklar ile İlgili Esaslar:

2.5.1. Portföy yönetimi hesabı için kullanılacak fonların MÜŞTERİ tarafından kendisi adına açılmış
portföy yönetimi hesabına nakden yatırılması esastır. MÜŞTERİ, MEKSA’nın kabul etmesi durumunda,
portföy yönetimine başlanabilmesi için gerekli başlangıç tutarını veya tümünü mülkiyetinde bulunan
sermaye piyasası araçlarını teslim etmek sureti ile de yatırabilir. Başlangıç tutarının ve tarihinin tesbit
edilmesinde Ek-2 ‘deki esaslar dikkate alınır.
2.5.2. MÜŞTERİ, sözleşmenin devamı süresince portföy yönetimine tahsis ettiği tutarı artırabilir ya da
azaltabilir. Bu işlemlerde Ek-2’de belirtilen esaslar dikkate alınır. Portföyden nakit ya da yatırım araçları
çekilmesi durumunda takas süresi artı iki iş günü öncesinde, yatırılma durumunda ise en geç bir iş günü
önce MEKSA haberdar edilmelidir. Artırılan tutar, MEKSA nezdinde açılan hesaba yatırıldıktan sonra
Ek-2 ‘deki koşullar ile belirlenecek tarih ve rayiç itibariyle portföy değerine ilave edilir.
2.5.3. Portföy İşletmeciliğinden Elde Edilen Kazancın Değerlendirilmesi ve Dağıtımına İlişkin
Esaslar: Portföy işletmeciliğinden elde edilen kazançlar portföy yönetim süresi boyunca portföye dahil
edilecektir.
2.6.

Portföye Dahil Sermaye Piyasası Araçlarının İçerdiği Hakların Kullanılmasıyla İlgili Esaslar:

2.6.1. MEKSA, MÜŞTERİ’nin portföyünde bulunan sermaye piyasası araçları ile ilgili olarak, temettü
kuponlarının tahsili, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarına katılımlar, faiz ve anaparanın ilgili şirketten
tahsil edilmesi işlemleri ile ilgili konularda, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nda (VOB) oluşabilecek
teminat tamamlama gerekliliğinde MÜŞTERİ’nin hak ve çıkarlarını korumak koşulu ile karar verme
yetkisine sahiptir. MÜŞTERİ’nin menfaatini korumak amacı ile gerektiği taktirde rüçhan hakkı kullanımları
ve/veya VOB’tan kaynaklı yatırımlarda teminat tamamlama gerekliliği için MÜŞTERİ’den nakit talep
edilebilecektir. Bedelli sermaye artırımında ilgili şirkete yatırılacak pay taahhüt tutarı MÜŞTERİ hesabına
borç kaydedilecektir.
2.6.2. MEKSA, MÜŞTERİ’nin yazılı talimatı ile portföye dahil bulunan hisse senetlerinin oy hakkını ilgili
şirketlerin genel kurullarında kullanabilir. MÜŞTERİ, talimat yazısında MEKSA’ya gündem maddeleri ile
ilgili görüşlerini bildirip, hangi yönde oy kullanması açıklamış olmadıkça MEKSA, MÜŞTERİ’nin hak ve
çıkarlarını korumak koşulu ile dilediği yönde oy kullanabilir ve bu nedenle sorumlu tutulamaz.
2.7.

MÜŞTERİ Direktifleri :

MÜŞTERİ, mali durumu, yatırım araçları, likidite, getiri ve risk tercihlerindeki gelişmelere bağlı olarak
belirlenen portföyün oluşumuna ilişkin esaslarda ve portföy değerinde meydana gelebilecek değişiklikleri
yazılı olarak iletmesi durumunda, yazılı bildirimin MEKSA’ya ulaşmasından sonra, kabul edilirse bu
değişiklikler uygulamaya konulacaktır. Portföy hesabına yapılacak işlemlerde
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MÜŞTERİ’den önceden teyit alınmayacaktır.
2.8.

Portföye Dahil Sermaye Piyasası Araçlarının Saklanması

2.8.1. MEKSA, MÜŞTERİ’nin portföyünde yer alan sermaye piyasası araçlarını saklamakla yükümlüdür.
MEKSA, MÜŞTERİ portföyündeki sermaye piyasası araçlarını mevzuata uygun olarak saklamaya
alacaktır.
2.9.

Portföye Dahil Nakdi Varlıkların Tutulacağı Banka Hesapları:

Portföy adına yapılan tüm alımlar ve satımlar MEKSA nezdinde MÜŞTERİ adına açılan portföy
hesabında izlenecektir. MÜŞTERİ’nin EK-2’deki yatırım tercihleri çerçevesinde belirttiği aksi yönde
bir talebi olmadığı taktirde portföye dahil nakdi varlıkların MEKSA tarafından belirlenecek bir bölümü,
MÜŞTERİ’nin risk tercihlerine uygun olarak, düşük risk-uygun getiri elde etme amaçlı bir ya da birden
fazla banka hesabında değerlendirilebilir. Bu şekilde bir uygulama yapılması durumunda banka hesabının
miktar ve getirişi, MÜŞTERİ’nin MEKSA nezdindeki hesabında paralel olarak izlenmeye devam eder.
MÜŞTERİ, MEKSA’ya bu hesaptan para çekme, hesaplan kapama ve birden fazla hesaplar arasında
virman yetkisi tanımayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
2.10. MEKSA’nın MÜŞTERİ’ye Ait Yatırım Araçları Üzerindeki Rehin ve Hapis Hakkı:
MEKSA, MÜŞTERİ’nin portföyüne dahil olan yatırım araçları üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.
MEKSA, MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan bir veya birden fazla mali yükümlülüğü
yerine getirmemesi durumunda bunların tesliminden kaçınabilir. MÜŞTERİ, MEKSA’nın işbu portföy
yönetim sözleşmesi dışında yatırım araçlarının alım ve/veya satımına aracılık etmesi nedeni ile
elinde bulundurduğu nakit ve yatırım araçlarında bu sözleşmeden kaynaklanan mali yükümlülüklerin
güvencesini oluşturduğunu kabul ve taahhüt eder.
2.11. MÜŞTERİ’nin Bilgilendirilmesi
2.11.1. MEKSA, MÜŞTERİ’ye portföyün oluşturulduğunu ve bununla ilgili gerekli bilgileri oluşturma
tarihini izleyen üç iş günü içinde bildirecektir.
2.11.2 MEKSA, MÜŞTERİ’ye Ek-2’de belirlenen periyodlarla portföye yapılan tüm alım satım işlemlerini
ve gerçekleştirilen masraf ve MÜŞTERİ’nin ödediği bütün komisyon, kurtaj ücreti ve vergiler konusunda
bilgi veren, portföyün ve hesabının son durumunu gösteren bir raporu ilgili tarih itibari ile düzenleyerek
MÜŞTERİ’ye gönderecektir. MÜŞTERİ kendisine gönderilen rapor ve hesap özetlerine raporun eline
geçtiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde itiraz etmediği taktirde, bunların içeriğini aynen kabul etmiş
sayılır.
2.11.3. MÜŞTERİ, istediği taktirde, dönem sonunda gönderilen raporda belirtilen işlemlerle ilgili olarak
yatırım kararlarının gerekçelerini görevlendirilen portföy yöneticisinden öğrenebilecek ve portföy yönetim
faaliyetlerini denetleyebilecektir.
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2.11.4. MÜŞTERİ, bu raporların dışında her işlem sonrası yazılı veya sözlü olarak rapor ve hesap özeti
gönderilmesini isteyemez.

3.

PORTFÖY YÖNETİMİNE İLİŞKİN İLKELER:

3.1. MEKSA tarafından portföy lehine yapılan bir alım satım işleminden dolayı her hangi bir ihraçcıdan
veya aracı kurumdan komisyon, iskonto ve benzeri menfaat sağlanırsa bu durum miktar belirtmek
zorunda olmaksızın MÜŞTERİ’ye açıklanacaktır.
3.2. MEKSA, MÜŞTERİ’nin yazılı direktifi olmadan portföye, rayiç değerinin üstünde sermaye
piyasası aracı satın alamaz ve portföyde bu değerin altında sermaye piyasası aracı satamaz. Menkul
kıymet borsalarında işlem görmeyen hisse senetleri portföye alınamaz.
3.3. MEKSA, portföyü oluşturan yatırım araçları ve nakit üzerinde, kendisi veya üçüncü şahıslar
lehine herhangi bir hukuki tasarrufta bulunamaz ve MÜŞTERİ’nin yazılı bir talimatı olmadan portföye
dahil sermaye piyasası araçlarını ve nakdi, bir başka şahsa devir veya teslim edemez.
3.4. MEKSA, herhangi bir şekilde kendisine çıkar sağlamak üzere, MÜŞTERİ aleyhine portföyde
bulunan sermaye piyasası araçlarının, alımını ve satımını yapamaz. MEKSA, MÜŞTERİ hesabına
vereceği emirlerde gerekli özen ve basireti göstermek zorundadır.
3.5. MEKSA, birden fazla MÜŞTERİ’nin portföyünü yönettiğinde, kötü niyetli olarak kendi portföyü
veya MÜŞTERİ portföylerinden biri veya birden fazlası lehine diğerinin aleyhine sonuç verebilecek
işlemlerde bulunamaz.
3.6. MEKSA, portföyle ilgili yatırım kararlarını, makul gerekçe veya belgelere dayandırmak,
MÜŞTERİ’nin mali durumunu dikkate almak ve sözleşmede belirlenen yatırım ilkelerine uygun
davranmakla yükümlüdür.
3.7. MEKSA, MÜŞTERİ’ye portföyüne önceden saptanmış belirli bir getiriyi sağlanacağına dair
herhangi bir sözlü veya yazılı garanti vermemektedir.
3.8. MEKSA, MÜŞTERİ menfaatleri ile kendi menfaatleri arasında çatışma olan durumlarda MÜŞTERİ
lehine davranmakla yükümlüdür.

4.

GÖREVLENDİRİLEN PORTFÖY YÖNETİCİSİ

4.1. MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmeyi imzalaması portföy yöneticisini kabul ettiği ve ona karşı herhangi
bir itirazda bulunmayacağı anlamına gelir. MÜŞTERİ somut ve haklı gerekçeler olmadıkça mevcut
portföy yöneticisinin değiştirilmesini isteyemez.
4.2. MEKSA, MÜŞTERİ’nin portföyünü yönetecek portföy yöneticisini her zaman değiştirebilir.
Görevlendirilen portföy yöneticisinin değiştirilmesi veya MEKSA’dan ayrılması durumunda MEKSA bu
durumu MÜŞTERİ’ye derhal yazılı olarak bildirecektir. MÜŞTERİ, MEKSA’nın bildirim tarihinden itibaren
5 iş günü içinde yazılı olarak itiraz etmediği taktirde yeni atanan portföy yöneticisini kabul etmiş sayılır.
4.3. MÜŞTERİ yeni atanan portföy yöneticisini haklı gerekçeler sunması kaydıyla uygun görmediği
taktirde MEKSA’dan değiştirilmesini isteyebilir veya aşağıdaki 7.2.3. maddesi uyarınca sözleşmeyi, tek
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taraflı fesh ve portföyün tasfiyesini talep edebilir.
4.4. Portföy yöneticisine ait tanıtıcı bilgiler EK2- madde 11’de belirtildiği gibidir.

5.

MASRAF ve PORTFÖY YÖNETİM ÜCRETİ

5.1. Borsa Payı, Saklama Ücreti, Vergiler ve Diğer Hizmet Ücretleri : MÜŞTERİ, MEKSA’nın işbu
sözleşme çerçevesinde gerçekleştireceği işlemlerle ilgili borsa payları ve bunlara bağlı ödenmesi gereken
kanuni yükümlülükler ile madde 2.6. ve madde 2.8. uyarınca saklama, yeni pay alma ve menkul değer
portföyünün sigortalanması ile ilgili hizmet bedellerini ve primlerini MEKSA’ya ödemekle yükümlüdür.
Hizmet bedelleri ve primler portföy hesabından nakden ve hesaben tahsil edilecektir.
5.2. Portföy Yönetim Ücreti, Başarı Primi, Portföye Yapılacak Sermaye Piyasası Araçları Alış ve
Satış İşlemleri Üzerinden Ödenecek Komisyonlar ve Diğer Kesintiler:
a) Hisse senedi borsasında gerçekleştireceği işlemlerden
b) Tahvil borsasında gerçekleştireceği işlemlerden
c) VOB işlemlerinden
d) Banka mevduatından yıllık basit bazda
e) Varsa yurtdışı türev işlemlerinden sözleşme başına
f) Portföy Yönetim Ücreti (yıllık)
g) Portföy Yönetimi Başarı Primi ( EK-2’deki Artı Değer üzerinden)
h) Diğer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

İMZA............................
Onbinde............. +BSMV
Onbinde............+ BSMV
Onbinde............. +BSMV
.......................... puan
.......................... US$
%..........................
%..........................
.............................

Tablodaki bedeller, portföy hesabına borç kaydedilecek ve ilgili tarihlerde nakden ve hesaben tahsil
edilecektir.
5.3.

Portföy Yönetim Ücreti : MÜŞTERİ, MEKSA’nın işbu sözleşme çerçevesinde yerine getireceği

portföy yönetim hizmetleri karşılığında MEKSA’ya Ek-2’de belirtilen yöntemlerle hesaplanmak üzere
5.2. nolu maddede belirtilen portföy yönetim ücreti ve portföy yönetim başarı primi ödemeyi kabul ve
taahhüt eder. MEKSA, alacağını tahsil edebilmek için varsa portföy hesabından para çekebilir veya
virman yetkisini kullanabilir. Portföy hesabında nakit bulunmadığı durumlarda MÜŞTERİ’ye ait değerler
üzerinde madde 2.10. uyarınca sahip olduğu hapis hakkı nedeni ile paraya çevirebilir.
5.4. Ücret Değişiklikleri: MEKSA, komisyon ve portföy yönetim ücreti oranlarında (aleyhte)
değişiklikleri MÜŞTERİ’ye yazılı veya sözlü olarak bildirir. MÜŞTERİ, MEKSA tarafından yapılabilecek
bu değişiklikleri kabul etmiyorsa, değişiklikliğin kendisine bildirildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde yazılı
olarak itiraz etmek zorundadır. Aksi taktirde, değişikliklerin taraflar arasındaki işlemlere uygulanması
kabul edilmiş sayılır.
5.5. Faiz: MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmede öngörülen parasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve
MÜŞTERİ’nin yazılı isteği ile cari hesabının borçlu kalması durumunda, İMKB Takas Saklama Bankası
A.Ş.’nin cari faiz haddi üzerinden MÜŞTERİ’ye temerrüd faizi uygulanacaktır. Sözleşme tarihi
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İtibariyle bu temerrüd faiz oranı %......olup, bu tarihten sonra ekonomik şartlar gereğince temerrüd faiz
oranında yapabilecek değişikliklerde MEKSA merkezinde ilan edilecek değişikliğin yürürlüğe girdiği
tarih itibariyle MÜŞTERİ hesaplarına yansıtılacaktır.
5.6. MÜŞTERİ işbu sözleşme gereği vereceği masraf, portföy yönetim ücreti ve başarı primi için
tahakkuk edecek fon ve gider vergileri ile sair bilcümle vergi ve resimleri, ihtiyar edilecek bütün masrafı
MEKSA’ya ödemeyi kabul ettiği gibi, ileride konabilecek bilcümle vergi ve resimlerle halen mevcut vergi
ve resimlere yapılabilecek zam ve ilaveleri de ayrıca bir ihbara lüzum olmaksızın, yürürlük tarihinden
itibaren ödemeyi kabul ve taahüt eder.

6.

MEKSA’NIN SORUMLULUĞU

MEKSA, sözleşmede belirtilen portföy yöneticilerinin görevleri çerçevesinde yaptığı tüm işlemlerden ve
MÜŞTERİ’lere verebileceği zararlardan sermaye piyasası mevzuatı ve genel hükümler çerçevesinde,
MÜŞTERİ’ye karşı doğrudan sorumludur.
MEKSA, MÜŞTERİ portföyünde yer alan sermaye piyasası araçlarının eksik kuponlu, sahte ya da
herhangi bir nedenle kısıtlanmış olması durumunda gerekli takibatı borsa mevzuatı çerçevesine,
MÜŞTERİ adına yürütecektir.

7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESHİ VE PORTFÖY TASFİYESİNE İLİŞKİN ESASLAR
7.1.Sözleşmenin Süresi: Sözleşme, imzalandığı tarihten sonra bir yıllık bir süre için geçerlidir. Taraflardan
herhangi biri sürenin sona ermesinden engeç 5 iş günü önce aksini yazılı olarak bildirmedikçe sözleşme
aynı koşullarda ve yine bir yıllık sürelerde uzatılmış sayılır.
7.2. Sözleşmenin Feshi :
7.2.1. MEKSA herhangi bir zamanda kendi takdir ve isteğine göre, yazılı ihbarda bulunmak suretiyle
MÜŞTERİ ile ilişkilerini herhangi gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak fesh edebilir. Bu durumda,
MÜŞTERİ’nin alacak ve borçları hesaplanarak, hesabı tasfiye edilir ve portföyde bulunan yatırım araçları
likide edilerek MÜŞTERİ’ye en kısa zamanda teslim edilir. MEKSA’in 2.10. maddedeki rehin ve hapis
hakkı saklıdır.
7.2.1. Aynı şekilde MÜŞTERİ de sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilir. MÜŞTERİ’nin sözleşmeyi
fesh talebi yazılı bir şekilde MÜŞTERİ hesabının bulunduğu MEKSA merkezine veya şubelerine ihbar
edilecektir.MÜŞTERİ’nin sözleşmeyi fesih talebini içeren yazılı ihbarname, MEKSA’nın muhaberatına
ulaştığı günden sonraki üçüncü iş günü sözleşme fesh edilmiş sayılır. Bunu izleyen takas süresi artı iki
iş günü içerisinde portföy değeri likide edilir ve MÜŞTERİ’ye teslim edilir. Piyasa şartlarında gelişmeler
nedeni ile likide edilemeyen yatırım araçları ancak likide edilebildiği tarihte MÜŞTERİ hesabına alacak
kaydedilir veya olduğu gibi teslim edilir.
7.2.1. MÜŞTERİ’nin madde 4.3. uyarınca portföy yöneticisinin değiştirilmesi isteminin MEKSA
tarafından kabul edilmemesi durumunda sözleşme münfesih olur.
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7.3. Portföyün Tasfiyesine İlişkin Esaslar:
7.3.1. MÜŞTERİ’nin portföyü, madde 7.2 uyarınca sürenin dolması veya taraflardan birinin fesih
bildiriminde bulunması halinde tasfiye edilir.
7.3.2. MÜŞTERİ, sözleşmenin sona ermesi durumunda portföyde yeralan sermaye piyasası
araçlarının kendisine teslimini isteyebileceği gibi, MEKSA’nın bunları nakde çevirmesini de talep
edebilir. MÜŞTERİ, bu konudaki tercihini sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren engeç 3 iş günü
içinde bildirmek zorunluluğunda olup, aksi halde MEKSA’nın tasfiyeyi kendi takdirine göre
yapabileceğini ve bu konuda herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
7.3.3. MÜŞTERİ’nin portföyde yer alan sermaye piyasası araçlarının teslimini istemesi durumunda
MEKSA bunları en geç talebi izleyen takas süresi artı iki iş gününün sonunda geri vermekle yükümlüdür.
7.3.3. MÜŞTERİ’nin portföyünde yeralan yatırım araçlarının rayiç değerini istemesi halinde, MEKSA
bu yatırım araçlarını engeç talebi izleyen takas süresi artı iki iş gününün sonunda mümkünse borsa da
satmak zorunluluğundadır.Sermaye piyasası araçlarına alıcı çıkmaması veya rayiç değerin MÜŞTERİ’yi
zarara uğratabilecek derecede düşük olması durumunda MEKSA, MÜŞTERİ’den alacağı talimat
çerçevesinde işlem yapacaktır.
7.3.3. MEKSA, tasfiye aşamasında MÜŞTERİ’den olan alacağını, MÜŞTERİ’ye ödemekle yükümlü
olduğu rayiç bedel tutarı ile takas edebileceği gibi, madde 2.10 uyarınca sermaye piyasası araçları
üzerinde hapis hakkını da kullanabilir.

8.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Her türlü ihtilafta İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.

HÜKÜMLERİN TEFRİKİ

Bu sözleşmede yer alan hükümlerden bir veya daha fazlasının kanunen geçersiz olması veya herhangi bir
kanun önünde uygulanmasının imkansız olması, bu sözleşmede yer alan diğer hükümlerin geçerliliğini,
hukuksal yerini ve gücünü etkilemez.
10. MEKSA’nın kanuni ikametgahı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili memurluğunda tescili
bulunan ticari ikametgah adresidir. MÜŞTERİ yetkili Ticaret Sicil Memurluğunda MEKSA’ nın ticari
ikametgahını ve bundan sonraki değişiklikleri izlemekle yükümlü olup MEKSA’ya her türlü tebligatı ve
bildirimi son ticari İkametgahına yapacaktır. MÜŞTERİ’nin ikametgah ve tebligat adresi işbu sözleşmede
yazılan adrestir. MÜŞTERİ ikametgah ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri MEKSA’ya yazılı
olarak ulaştırmış olmadıkça MEKSA’nın bilinen son adrese yaptığı bütün tebliğ ve bildirimler geçerlidir
ve sonuç yaratır. MÜŞTERİ’ye yapılacak her türlü yazılı bildirim iadeli taahhütlü olarak yapılır. Posta
masrafı MÜŞTERİ’ye ait olup cari hesaba borç kaydedilir.
11.
İşbu sözleşme metni ve belirtilen ekleri (Ek-1, Ek-2, Ek-3, MÜŞTERİ Tanıtım Formu, Sermaye
Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu, Türev Araçlar Risk Bildirim Formu ve Kendi Adına, Başkası
Hesabına İşlem Yapanlara İlişkin Duyuru) portföy yönetim sözleşmesinin tamamını oluşturmaktadır.
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12.
MÜŞTERİ Sermaye Piyasası Kanunu’nun ve Yönetmelikleri’nin Menkul Kıymetler Borsalarının
Kuruluş ve Çalışma Esasları hakkındaki Yönetmelik’in İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin
ve Kanunlarının ve mevzuatın sair her türlü hükümlerini bildiğini ve bu sözleşmede yer almayan
hususlarda bu mevzuat hükümlerinin uygulanmasını ve ayrıca ilgili kanun ve yönetmeliklerde olabilecek
her türlü değişiklikleri kabul ettiğini, özellikle Sermaye Piyasası Kurulu’nun SeriV No: 59 ve SeriV No:60
sayılı Tebliğlerini okuyup anladığını ve sözleşmenin bir nüshasını aldığını kabul, beyan ve taahüt eder.
13.
Taraflar 13 maddeden oluşan iş bu sözleşme metni ve belirtilen Ek’lerin tamamını okuduklarını,
anladıklarını her sayfayı ayrı ayrı imza veya paraf etmeye gerek olmadığını, tüm sözleşme hükümlerinin
kendileri hakkında geçerli olacağını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşme ......./......./......... tarihinde tek
nüsha düzenlenmiş olup, sureti müşteriye teslim edilmiştir.

MÜŞTERİ

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ADI SOYADI :

İMZA

:
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EK :1
MÜŞTERİ BİLGİ FORMU

1.
2.
3.
4.

İSİM
SOYİSİM
T.C KİMLİK NO’SU
VERGİ DAİRESİ VE NO’SU

(TÜZEL KİŞİLİKLER)

=
=
=
=

NÜFUS CÜZDAN BİLGİLERİ:
5.

İL

=

6.

İLÇE

=

7.

MAHALLE/KÖY

=

8.

CİLT

=

9.

SAYFA

=

10. KÜTÜK

=

11. BABA ADI

=

12. ANA ADI

=

13. DOĞUM YERİ

=

14. DOĞUM TARİHİ

=

15. ÖĞRENİM DURUMU

=

16. MESLEK

=

17. İKAMET ADRESİ

=

18. İKAMET TEL

=

19. İŞYERİ TEL

=

20. CEP TEL

=

21. E-MAİL ADRESİ 21. FAKS NO

=

22. ACİL DURUMLARDA ARANACAK KİŞİNİN ;
ADI SOYADI

=

ADRESİ

=

TELEFONU

=
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EK-2
PORTFÖY YÖNETİM ESASLARI
1. Portföy Yönetimin esaslarının YATIRIMCI ile birlikte tespit edilmesi
1.1. Portföy yönetiminde Kullanılacak Enstrümanlar, Limit Oranları ve Değerleme Esası:

Devlet Tahvili
Borsa Para Piyasası
Banka veya diğer aracı
kurumların çeşitli fonları
İMKB hisse senetleri
Vadeli İşlemler ve Opsiyon
Borsası (VOB) teminatı
Diğer (yurtdışı/yurtiçi)
türev araçlar teminat ve
primleri
Döviz
Türk Lirası (TL)
Diğer

Minimum Oran %
.................
.................

Maksimum Oran %
.................
.................

Değerleme Esası
İMKB Kapanış
Birikmiş Faiz

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

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

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

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

İlan Edilen Değer
İMKB Kapanış
Gün Sonu Uzlaşma
Fiyatı

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

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

TBMB Döviz Satış

*) Ek Hatırlatma: Türev Araçları Risk Bildirim Formu’nda da ayrıntılı belirtildiği üzere, yurtiçi ve yurt dışı
türev piyasalarda işlem teminatı veya opsiyon primi yoluyla yapılan yatırımlar, kaldıraç etkisi nedeniyle
ayrılan miktarların misli değerinde risk alınmasına olanak vermektedir. Bu şekilde risk tercihlerim
paralelinde kaldıraç etkisinin kullanılmasını onaylıyorum.

………………………………………………………………………………………………………………………
1.2. Portföy yönetiminde kullanılması, MÜŞTERİ tarafından istenmeyen enstrümanlar.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
1.3. MEKSA’nın 2.9. maddedeki banka mevduatı opsiyonunu kullanmasını onaylamıyorum.
………………………………………………………………………………………………………………………
1.3. 1. (Varsa) Çalışılmasına izin verdiğim/vermediğim bankalar:
………………………………………………………………………………………………………………………
1.2.1. Portföyün içindeki azami nakit oranı: Portföyün dönem boyunca ortalama günlük değerinin
azami %10’u (faiz getirişi olmayan) nakit olarak tutulabilir.
2. Portföy yönetimi başlangıcında, MÜŞTERİ’nin yönetilmesi amacıyla teslim edeceği nakit, menkul
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veya gayrimenkul kıymetlerin değerlerinin ve portföy başlangıç tarihinin belirlenmesi :
Bu amaçla, portföy başlangıç değerini tesbit etmek için aşağıdaki yöntem uygulanır,
2.1. MÜŞTERİ’nin portföy yönetimi için getirmiş olduğu nakit, menkul veya gayrimenkul değerler
incelenir.
2.2. Bunlar arasında piyasa rayiç değeri belirlenmesi zor, kişiye bağlı veya ileride muhtemel anlaşmazlığa
sebep olabilecekler varsa MÜŞTERİ’ye iade edilir.
2.3. Yine bunlar arasında, piyasa rayici belirlenmesinde sorun olmayan, ancak alımı ve satımı
konusunda muhtemel güçlükler görülenler varsa MÜŞTERİ’ye iade edilir.
2.4.

Portföy

yönetimi,

gerekçe

göstermeksizin

de,

yönetilmesi

istenen

bazı

değerleri

MÜŞTERİ’ye iade edebilir.
2.5. MÜŞTERİ dilerse, kendisine iade edilen değerleri, kabul edilebilecek diğer enstrümanlara çevirerek,
portföy yönetimi için tekrar getirebilir.
2.6. Portföy yönetiminin dönem sonundaki performansını değerlendirebilmek için, MÜŞTERİ ve MEKSA
tarafından ortaklaşa belirlenmiş Performans Karşılaştırma Ölçütü (bakınız madde 3) dikkate alınır.
2.7. MÜŞTERİ’nin getirmiş olduğu bütün değerler, bir önceki maddede belirtilen, Performans
Karşılaştırma Ölçütü’ne konu olan enstrümana yatırım yapılabilecek değere çevrilir.
2.8. Performans Karşılaştırma Ölçütü’ne konu olan enstrüman veya enstrümanlara yatırım yapmaya
uygun hale getirilen bu toplam değer ile, cari piyasa işlem birimleri dikkate alınarak, ilgili enstrümana ne
kadarlık bir yatırım yapılabileceği belirlenir.
2.9. MEKSA Portföy yönetimi, piyasa koşullarını göz önüne alarak, portföyün yönet’-başlangıç tarihi
olarak, ilgili değerlerin yönetime tesliminden sonraki ilk üç iş günü içinde, herhangi bir uygun zamanı
seçebilir.
2.10. MEKSA Portföy yönetimi tarafından, bir önceki maddede tesbit edilen kesin başlangıç tarihi itibarı
ile, yönetilmek üzere MÜŞTERİ’den alınmış olan bütün değerler, likide edilebilmesi mümkün olan ilk
tarihteki likide edilip vergi ve benzeri kesintiler sonrası elde edilecek miktar ile değerlendirilir.
2.11. Böylece, portföy yönetiminin kesin başlangıç tarihi itibarı ile, yönetilecek portföyün kesin başlangıç
değeri belirlenmiş olur ve MÜŞTERİ’ye bildirilir.
2.12. Portföy yönetimi başlangıç tarihinin, çeşitli aksaklık veya gecikmelerden dolayı (posta, tel,
e-mail vs.), MÜŞTERİ tarafından öğrenildiği tarih itibarı ile, muhtemelen portföy yönetimine başlanmış
olacağından, yatırımlardan hemen geriye dönüşün mümkün veya kolay olamayacağı durumların da
ihtimal dahilinde olması sebebiyle, MÜŞTERİ ‘nin başlangıç kesin tarih ve başlangıç kesin değerlerine
itiraz etme hakkı yoktur.
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3. Portföy yönetimi sonucunun değerlendirilebilmesi için gerekli Performans Karşılaştırma
Ölçütü’nün belirlenmesi;
3.1. PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ nedir:
MÜŞTERİ, portföyünü kendisi yönetse idi, bir veya birden fazla yatırım enstrümanını kullanarak belirli bir
getiri elde edecekti. İşte, seçmiş olacağı bu enstrümanların getirişi, zaten portföyünün kendisi tarafından
yönetimi ile de elde edilebileceğine göre, MÜŞTERİ, bu enstrümanların ilgili döneme ait getirişi ile
yönetilen portföyün dönem getirişini karşılaştırabilecektir. Böylece, MÜŞTERİ, yönetilen portföyün
başarısını değerlendirebilmek için, önceden kendisinin belirleyebileceği yatırım araçlarının getirişini, bir
karşılaştırma ölçütü olarak kullanabilecektir.
3.2. Performans Karşılaştırma Ölçütünün Belirlenmesi :
MÜŞTERİ, aşağıdaki tablodaki seçeneklerden birini ya da kendi belirlediği başka bir bileşimi
Karşılaştırma Ölçütü olarak seçebilir:
Seçenek

Risk Düzeyi

Bileşimi

1.

Düşük

% 100 Hazine bonosu getirişi

2.

Orta

% 25 İMKB-100 Endeks getirişi + %75 Hazine bonosu getirişi

3.

Yüksek

% 100 İMKB Endeksi getirişi

4.

Kişiye Özel

Not: Tabloda verilen oranlar yatırım enstrümanlarının brüt getiri rakamları olup portföyün dönem sonunda ilgili karşılaştırma
ölçütüyle karşılaştırılması sırasında ölçütün dönem sonundaki getirişinde ödenmesi zorunlu olan vergiler varsa kesilmiş şekilde
karşılaştırma yapılır.

4. Performansın ölçütü olarak yukarıda belirlenen kriterin hesaplama kriterleri:
4.1. Ne şekilde hesap edileceği: Dönem içinde olası para giriş ve çıkışları da dikkate alınarak
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21 Ocak 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan (Seri V No: 60) ‘Bireysel
Ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme Ve Sıralama
Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’i EK-1’deki Para Ağırlıklı Getiri Yöntemi kullanılır.
4.2. Kaynak olarak kullanılacak veri: İMKB’de işlem gören hisseler için günlük kapanış fiyatları,
sabit getirili menkul değerler için İMKB DİBS performans endeksleri, repo ve ters repo için, İMKB Repo
piyasası verileri, VOB için Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası gün sonu uzlaşma fiyatları, döviz için
TCMB döviz alış kurları, mevduat için bileşik oranlar, organize piyasalarda işlem gören menkuller için
ilgili piyasanın açıkladığı en son işlem fiyatı dikkate alınır.
5. Portföy yönetim başlangıç tarihinin belirlenmesi :
Portföy yönetiminin başlangıç tarihi olarak, MÜŞTERİ’nin portföy yönetimine ayıracağı fonların MEKSA’ya
transferinden sonra bu EK’in 2ci maddesindeki koşullara tabi şekilde başlangıç tarihi belirlenir.
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6. Portföy yönetim sözleşmesinin dönem süresi sona erdiğinde, portföyün içerdiği mevcut
enstrümanların, hangi enstrümanlara çevrilerek edilmesi
Portföy içeriğindeki enstrümanların başka enstrümanlara dönüştürülmesinden doğacak her türlü
Kar ve zarar veya olabilecek muhtemel masraf tamamen MÜŞTERİ’ye aittir. Dönem sonu portföy
değerlemesinde, yukarıda bahsedilen dönüşümden ve olabilecek muhtemel masraftan önceki değerler
kullanılır. MÜŞTERİ herhangi bir tercih belirtmemişse portföyün içerdiği enstrümanların aynı şekilde
bırakılması ya da başka bir enstrümana çevrilmesine MEKSA tek başına yetkilidir.
6.1. Dönem sonunda portföyün içerdiği enstrümanlar olduğu gibi bırakılır,
(Evet/ Hayır)
6.2. Dönem sonunda bütün enstrümanlar TL değerine çevrilir,
(Evet/ Hayır)
6.3. Dönem sonunda bütün değerler, eğer mümkünse, MÜŞTERİ’nin başlangıç sözleşmesinde belirttiği
değerlere çevrilir,
(Evet/ Hayır)
7. Nakit veya diğer enstrümanların, ilgili portföy hesabına giriş çıkışlarına ilişkin usul ve şartları :
Portföy yönetimi uygun gördüğü taktirde MÜŞTERİ, ilgili portföy yönetim hesabında, nakit veya diğer
enstrümanlara ait giriş çıkış yapabilecektir. Bu takdirde MEKSA, hesaplanacak olan, birikmiş masraf,
yönetim ücreti vs ile varsa yönetim kar paylarını tahsil etmeye hak kazanır.
8. Portföy Yönetim Ücreti hesaplanması ve tahsilatına ilişkin esaslar :
8.1. Portföy Yönetim Ücreti : MÜŞTERİ’ye, arzulanan düzeyde hizmet verebilmek için, yapılacak
her türlü genel giderlerin bir kısmını karşılayabilmek amacı ile, yönetilen portföyden sözleşmenin 2
nolu maddesinde belirtilen oran üzerinden günlük porftöy büyüklüğü baz alınarak portföy yönetim ücreti
kesintisi yapılır.
8.2. Portföy yönetim ücreti hesaplamak için gerekli oranın tesbit edilmesi :
Yönetim Ücreti aylık ortalama portföy değerleri üzerinden her ayın sonunda hesaplanarak takip eden
dönem içinde tahsil edilecektir. Bu sebeple SPK mevzuatı gereği günlük karşılık ayrılacaktır. Bu tarihler
arasında portföy yönetiminden ayrılmak isteyen MÜŞTERİ’lerden da portföy yönetiminde kaldıkları süre
için yönetim ücreti alınmaktadır. Günlük olarak hesap edilerek karşılık ayrılan portföy yönetim ücretleri
ilgili periyot sonunda bunların birikimi toplamı olarak tahsil edilir.
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8.3. Portföy yönetim ücreti hesaplamak için gerekli tutarın tespit edilmesi:
Yukarıdaki madde 8.2.’de ki yöntemle hesaplanan portföy yönetim ücreti için
8.3.1. Portföy değeri, toplam masraf ve portföy yönetim kar payı düşülmeden önce bulunmuş günlük
brüt değerdir.
8.3.2. Portföy yönetim ücreti MÜŞTERİ’den yeni bir talimat beklenmeksizin otomatik olarak tahsil edilir.
9. Portföy yönetim başarı primi hesaplanması ve tahsilatına ilişkin esaslar:
Portföy Yönetim Başarı Primi: MEKSA Portföy yönetimi tarafından yönetilen MÜŞTERİ portföyünden,
yapılan sözleşme gereği, sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen oranlar üzerinden hesaplanarak ilgili
dönem sonunda tahsil edilecek basan primidir.
9.1. Başarı Priminin Hesaplanması: Bu başarı priminin hesaplanmasında Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 21 Ocak 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan (Seri V No: 60) ‘Bireysel Ve
Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme Ve Sıralama
Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’i EK-1’deki Para Ağırlıklı Getiri Yöntemi
kullanılır. Şöyle ki;
Portföy yönetim sözleşmesinde, dönem sonunda portföy yönetim kar payının bulunarak tahsil edilmesi
için gerekli olan, karşılaştırma ölçütü üzerindeki nisbi getiri, yani artı değer tespit edilir. Bu artı değerin
tespitinde bu Ek’in ilgili maddelerindeki esaslar çerçevesinde portföye para giriş ve çıkışları için baz kabul
edilecek tarihler ve her bir tarihteki Karşılaştırma Ölçütü değerleri tespit edilir. Daha sonra MÜŞTERİ’nin
portföyü bu Karşılaştırma Ölçütleri’ne göre değerlenmiş olsaydı (vergi etkisi de dikkate alınarak) dönem
sonunda ulaşacağı rakam belirlenir. Bu rakam ile portföyün dönem sonunda ulaştığı rakam karşılaştırılır
ve aradaki fark pozitif ise Artı Değer olarak belirlenir.
Varsa oluşan bu Artı Değer’in paylaşımında, Sözleşme’nin 2. maddesinde belirlenen Başarı Primi
yüzdesi kullanılır. Artı Değer Başarı Primi yüzdesi ile çarpılarak MEKSA’nın portföy üzerinden o dönem
için hakettiği Başarı Primi tespit edilir.
9.2. Başarı Priminin Tahsil Edilmesi:
Başarı primi her bir portföyün altı aylık döneminin sona ermesini takip eden ilk Mart, Haziran, Eylül ya
da Aralık sonuna en yakın iş gününde sona ermiş olan altı aylık dönem için hesaplanır ve hesaplamayı
takip eden dönemde tahsil edilir. Portföy yönetiminden dönem arasında ayrılmak isteyenlerden de
portföy yönetiminde kaldıkları süre için oransal olarak başarı primi tahsil edilir. Hesap edilen portföy
yönetim başarı primi, MÜŞTERİ’den yeni bir talimat beklenmeksizin otomatik olarak nakten ve hesaben
tahsil edilir.
10. Yönetilen Portföyün Raporlama Periyodu ve Yöntemi:
Aylık Hesap ekstresi şeklindedir.

18

1. PORTFÖY YÖNETİCİSİNE AİT TANITICI BİLGİLER

Adı Soyadı

=		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Baba Adı

=		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Doğum Yeri

=		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Doğum Tarihi

=		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tahsili

=		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mesleki
Tecrübesi

=		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Şirketteki Ünvanı =		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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EK-3
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuruluş Tarihi

1990

Ticaret Unvanı

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Adres

Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven Sazak Plaza A Blok No:9 Kat:3-4 		
Kavacık, Beykoz - İstanbul

İnternet Sitesi

www.meksavatirim.com.tr

Faaliyet Geçmişi

Meksa Yatırım; merkezi yukarıda geçen adreste olup, Adana, Ankara,
Şaşkınbakkal (İstanbul) ve İzmir’de şubeleri bulunmaktadır. Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan 12.11.2008 tarihli alınan izinle Kadıköy Şubesi kapatılmıştır. Yine
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.09.2009 tarihli izin yazısı ile Ataşehir’de yeni bir
şubemiz faaliyete geçmiştir. 18.12.2008 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından gelen olumlu cevap üzerine Şaşkınbakkal irtibat Bürosu şubeye
dönüştürülmüştür. Ayrıca Adapazarı, Alanya(Antalya), Edremit(Balıkesir) irtibat
büroları vasıtasıyla yatırımcılarına hizmet vermektedir.

Ortaklık Yapısı

		 20.12.2011 Tarihli
Adı Soyadı
Pay Oranı
Pay Tutarı
Meksa Holding A.Ş.
89,5126%
8.951.264
Mehmet Emin SAZAK
7,7796%
777.951
Arnt Güven SAZAK
0,7569%
75.687
Ayşe ÖZTAN
0,7569%
75.687
Tülin VATAN
0,7569%
75.687
Ömür FERHATOĞLU
0,4326%
43.260
Kaan FERHATOĞLU
0,0013%
132
Yurdal SERT
0,0013%
132
İsmail ÖNCEL
0,0011%
116
Saffet AVDAN
0,0004%
41
Vesile ŞARLIOĞLU
0,0004%
41

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı		
ÜNVANI
Mehmet Emin SAZAK
Yönetim Kurulu Başkanı
Saffet AVDAN
Başkan Vekili
Vesile ŞARLIOĞLU
Üye
İsmail ÖNCEL
Üye
Yurdal Sert
Üye

Portföy Yöneticisi

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

iş bu metnin eki olduğu portföy yönetim sözleşmesinin konu olduğu varlıkların saklaması Merkezi Kayıt
Kuruluşu tarafından yapılmaktadır.
Portföy Yönetim Ücreti

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

Aracılık Komisyonu

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

Başarı Primi

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

iş bu metin tek nüsha olarak düzenlenmiş olup bir sureti müşteriye teslim edilmiştir.
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SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU
Önemli Açıklama
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de
bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri
anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: V No:46 “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin
Esaslar Hakkında Tebliğ” in 13. maddesinde öngörüldüğü üzere “Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.
Uyarı
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye
piyasası işlemlerine ilişkin “Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye Piyasası işlemlerinde
konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını http://www.spk.gov.tr veya
http://www.tspakb.org.tr web sitesinden öğrenebilirsiniz.
Risk Bildirimi
İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak,
aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm
işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her
türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Sermaye Piyasası İşlemleri çeşitli oranlarda riske tabidir. Piyasada oluşacak hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedeceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız
işlemin ürüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem
yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz
önünde bulundurulmalıdır.
4. Aracı kuruluşun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve
yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
5. Sermaye Piyasası Araçlarının alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince
yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve analizlerde yapılan
öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin
olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin
yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği,
alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
7. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade
edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren
yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden
önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.
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TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama:
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar
elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, Vadeli İşlem ve Opsiyon
Borsası’nda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri
anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyeti’ne ilişkin Seri:V No:46 “Aracılık
Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 57. maddesinde öngörüldüğü
üzere “Türev Araçlar Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız
gerekmektedir.
Uyarı:
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Türev Araçların Alım
Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Türev araçların alım satımına aracılık
faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.
tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.
Tanımlar:

Borsa

:Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.’ni,

Aracı Kuruluş

:Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Türev Araçların
Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu
imzalayan müşterinin birlikte “türev araçların alım satımına aracılık çerçeve
sözleşmesi imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı.

Piyasa

:Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. sözleşmelerinin işlem gördüğü
piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi :Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik
veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni
ve dövizi alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi

: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden
belirlenen fiyat, miktar vc nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi,
sermaye piyasası aracını, malı kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma
hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,
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Uzun Pozisyon
(Vadeli İşlem
Sözleşmelerinde)

:Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden 		
varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya
da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon
(Opsiyon Sözleşmelerinde) :1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar 		
olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede 		
belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmada
bulunma hakkını,
2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan
süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen
fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma
hakkını,
Kısa Pozisyon
(Vadeli İşlem
Sözleşmelerinde)

Kısa Pozisyon
(Opsiyon
Sözleşmelerinde)

Ters İşlem
Pozisyon Kapatma

:Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden
varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da
nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

:1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan
süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen
fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama
yükümlülüğünü,
2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar 		
olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede 		
belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi 		
uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

: Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu
sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun
pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun
pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon Primi

:Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan tarafa,
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi

Kullanım Fiyatı

:Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya
satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Uzlaşma Fiyatı

:Gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere
sözleşme türü bazında Borsa kuralları uyarınca hesaplanan fiyatı,
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Pozisyon Limitleri

:Her bir sözleşme, hesap ve/veya Borsa üyesi bazında, tüm teslimat 		
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat
vadelerinde ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu.

Başlangıç Teminatı

:Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutar,

Sürdürme Teminatı

:Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat 		
tutarlarının koruması gereken alt sınırı, ifade etmektedir.

RİSK BİLDİRİMİ (VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDE
İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK YATIRIMCILAR İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR)
İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satım aracılığına
ilişkin olarak imzalanacak “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Vadeli İşlem ve Opsiyon
Borsası’nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi
tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı
kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi
aşabilecektir.
3. Vadeli İşlem e Opsiyon Borsası’nda pozisyon almak üzere aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız
ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli
işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa’nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması
gerekmektedir.
4. Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde
yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen
borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.
5. Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye
ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir.
6. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna
ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
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7. Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğini/
prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz
istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye
sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.

8. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla
yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde
bulunmalısınız.
9. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği
bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon
verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren “şarta bağlı emirler” ile “strateji emirleri” de
dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali
dikkate alınmalıdır.
10. Vadeli işlem sözleşmesinde “spread” (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az
risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğaldan
uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.
11. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe
de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi
zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
12. Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde
pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.
13. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa
tarafından “riskli” hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir.
14. Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve
yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
15. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili
personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde
yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
16. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu,
kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye
ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin
zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme
riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir.
17. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve
diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse,
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(sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili
anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil
edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak
tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız.
İşbu türev araçlar risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında
bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alını-satımından ve
uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip
yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

26

VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU
Önemli Açıklama
Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz varant alım satım işlemleri sonucunda kâr edebileceğiniz
gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada
karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz
gerekmektedir.
Bu amaçla, Seri:lll, No:37 “Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım
İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği”nin (Tebliğ) 16. maddesinde öngörüldüğü üzere “Varantlara İlişkin
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.
Uyarı
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “alım satım aracılığı yetki
belgesi”ne sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu yetki belgesine sahip banka ve sermaye piyasası
aracı kurumlarını www.spk.qov.tr veya www.tspakb.orq.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.
Varantlara İlişkin Genel Bilgi
Aracı Kuruluş Varantı (Varant), elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden
belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu
hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası
aracıdır.
Varantın dayanak varlığını, İMKB 30 endeksinde yer alan hisse senedi ve/veya İMKB 30 endeksi
kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepet oluşturur. Dayanak göstergesi ise
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) tarafından oluşturulmuş hisse senedi endeksleridir.
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından uygun görülmesi halinde, yukarıda belirtilen dayanak
varlık ve göstergeler dışında kalan konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası
alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler de varanta dayanak teşkil
edebilir.
İşleyiş Esasları, Hak ve Yükümlülükler
1. Varantların alım satımı, Kurulun onayı üzerine İMKB mevzuatı çerçevesinde belirlenecek işlem
esasları kapsamında İMKB’nin uygun göreceği pazarda, piyasa yapıcılık esasına dayalı olarak
yapılır. Piyasa yapıcılığı kapsamında, piyasa yapıcısı aracı kurum likidite sağlamak üzere, ilgili
piyasa düzenlemeleri çerçevesinde sürekli alım-satım kotasyonu vermek zorundadır. Piyasa
yapıcılığına ilişkin esaslar, Kurulun uygun görüşü üzerine İMKB tarafından belirlenir.
2. Varantların satışının aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması ve İMKB’de işlem görmesi zorunludur.
İMKB’de işlem gören varantların işlem sırasının kapatılmasına ilişkin esaslar İMKB tarafından
belirlenir.
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3. Varantların vadeleri iki aydan az, beş yıldan fazla olamaz.
4. Dayanak varlığı veya göstergesi İMKB 30 endeksinde yer alan hisse senedi veya İMKB 30 endeksi
kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepetin olduğu varantlarda uzlaşı biçimi
kaydi teslimat veya nakit uzlaşı olarak belirlenebilir. Dayanak varlığı bunların dışında varlık ya da
gösterge olan varantlarda ise nakit uzlaşı esaslarının uygulanması zorunludur.
5. Varant ihracından doğan uzlaşı yükümlülüğünün yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur.
Garantör bulunması halinde, ihraççı ile garantör müteselsilen sorumlu olur.
6. Varant ihraçları kaydi olarak yapılır ve ihraççının MKK üyesi olması zorunludur.
Risk Bildirimi
İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak çerçeve sözleşmede belirtilen hususlara ek olarak,
aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler
için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar, takas ve saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü
mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Varant işlemleri çeşitli oranlarda riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı
kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne
göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Kaldıraç etkisi nedeniyle varant alım işlemi yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe
de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi
zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Bir varant satın alırsanız ve varantın sağladığı dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen
bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkını kullanmamaya karar
verirseniz, riskinizi varanta ödediğiniz bedel ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer
muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
5. Aracı kuruluşun piyasada işlem yapacağınız varantlara ilişkin olarak tarafınıza aktaracağı bilgiler ve
yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
6. Varant alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel
analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak
gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
7. Varant ihracı nedeniyle ihraççının maruz kaldığı risklere ilişkin risk yönetim politikasının izahnamede
yer alması zorunludur, izahname, Tebliğ uyarınca ihraççı ile piyasa yapıcının internet sitesinde
yayınlanır. İhraççının risk yönetim politikası, yatırım kararınızı vermeden önce dikkatle okunmalıdır.

28

8. Yabancı para cinsinden düzenlenen varantlar ve/veya varantların dayanak varlığında, yukarıda
sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında
değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/
veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
9. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve
diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse,
ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep
etmelisiniz.
İşbu varantlara ilişkin risk bildirim formu yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında
bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, varantların alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek
tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli
bir şekilde araştırma yapmalısınız.
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İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB)
GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP)
RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:
İMKB GİP’te işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski
taşımaktadır. İMKB GİP’te yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz
gibi zarar edebilme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, GİP’te işlem yapmaya karar
vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve
kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, İMKB GİP Yönetmeliği’nin 67 nci maddesinde öngörüldüğü üzere, GİP
Risk Bildirim Formu’nda yer alan aşağıdaki hususları okuyarak anlamanız ve imzalamanız
gerekmektedir.
UYARI:
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz aracı kuruluşun Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK) tarafından verilen Alım Satıma Aracılık Yetki Belgesi ile İMKB GİP’te işlem yapma
yetkisine sahip, İMKB’nin halen faaliyetlerine devam eden bir üyesi olup olmadığını
www.spk.gov.tr ve www.imkb.gov.tr internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol
ediniz.

RİSK BİLDİRİMİ
(YATIRIMCILAR İÇİN GİP İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR)
..................................................................................... A.Ş. ile yaptığım Alım Satıma Aracılık Çerçeve
Sözleşmesi’nde belirtilen hususlara ek olarak;
1. Aracı kuruluş nezdinde açtırdığım ve/veya açtıracağım hesaplar üzerinden GİP’te gerçekleştirilecek
tüm işlemlerin SPK, İMKB ve diğer sermaye piyasası kuruluşları tarafından çıkartılan ilgili her türlü
mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümlerine tabi olacağının,
2. GİP’in, İMKB kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin
sermaye piyasalarından fon sağlamak için ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği
şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla kurulduğunun,
3. GİP’in, İMKB Hisse Senetleri Piyasası’ndan (HSP) farklı ve münferit bir piyasa olarak organize
edildiğinin, GİP’in işlem kurallarının ve uygulanan işlem yöntemlerinin HSP ile benzerlikler
gösterebileceği gibi farklılıklar da gösterebileceğinin; şirket paylarının GİP Listesi’ne kabul edilme
kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve HSP arasında
farklılıklar bulunduğunun,
4. Şirket paylarının GİP Listesi’ne kabulünün İMKB GİP Yönetmeliği’ne göre yapıldığının, İMKB
Kotasyon Yönetmeliği’ne göre yapılmadığının,
5. Şirket paylarının GİP Listesi’ne kabul şartı olarak SPK ve İMKB tarafından nicelik ve/veya niteliğe
ilişkin kriterler (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış
sınırlayıcı şartlar) aranmadığının, şirketin hukuki ve fınansal durumu ile faaliyetleri açısından herhangi
bir inceleme yapılmadığının,
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6. Şirket paylarının GİP’te işlem görüp göremeyeceği hususunda piyasa danışmanı tarafından
hazırlanan şirket raporuna ve rapor ekindeki belgelere dayanarak İMKB Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirme yapıldığının,
7. Şirketin SPK ve İMKB düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici
olarak durdurulabileceği veya şirket paylarının GİP Listesi’nden çıkarılabileceğinin,
8. Şirket paylarının GİP Listesi’ne kabul edilmesi, işlem görmeye başlaması ve işlem görmeyi
sürdürebilmesi için şirketin bir piyasa danışmanı ile imzaladığı piyasa danışmanlığı anlaşması
bulunmasının zorunlu olduğunun,
9. Şirketin paylan GİP’te işlem görmeye başladıktan sonra herhangi bir nedenle şirket ve piyasa danışmanı
arasındaki anlaşmanın sona ermesi halinde; şirketin yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşmasının
bulunmadığı süre zarfında şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceğinin, piyasa
danışmanı bulunmaması nedeniyle paylarının işlem sırasının kapanmasından itibaren dört ay içerisinde
yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşma imzalamaması halinde şirket paylarının GİP Listesi’nden
çıkarılabileceğinin,
10. Şirket paylarının kayda alınmasının, şirketin veya şirket paylarının SPK tarafından tekeffülü
anlamına gelmeyeceğinin, şirket paylarının GİP’te işlem görmesine izin verilmesinin, şirketin ve/veya
şirket paylarının İMKB tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, GİP’te yapacağım yatırım ve
üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan İMKB’nin sorumlu olmadığının,
11. GİP’in özelliği gereği bu piyasada payları işlem görecek şirketlerin sermaye piyasasından
kaynaklanan bazı yükümlülüklerinin payları Borsa’da işlem gören şirketlere göre daha az olduğunun,
pay ihraçlarına ilişkin olarak izahname düzenleme muafiyeti kapsamında olmaları halinde izahname
düzenlenmeyebileceğinin ve bu durumda şirkete, faaliyetlerine, ihraç edilen menkul kıymete ilişkin
bilgilerin GİP şirket bilgi formunda yer aldığının,
bu nedenler ile bu şirketlere yatırım yapmanın her durumda riskli olduğunun tarafımca bilindiğini, İMKB
GİP Risk Bildirim Formu’nu okuyup anladığımı, özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve
taahhüt ederim.
Müşteri’nin
Adı Soyadı veya Unvanı
Hesap Numarası
MKK Sicil Numarası
Tarih

;
:
:
:
:
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SERBEST İŞLEM PLATFORMU (SİP) RİSK BİLDİRİM FORMU
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile yaptığım Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nde
belirtilen hususlara ek olarak;
1. Serbest İşlem Platformu (Platform)’nda Kurul kaydında bulunan fakat daha önce Borsa’da işlem
görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının işlem gördüğünün,
2. Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında İMKB
tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının,
bu alanlarda Kotasyon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya
niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış
sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme yapılmadığının, söz konusu paylar Borsa’da işlem görmeye
başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir
inceleme yapılmayacağının,
3. SİP’te işlem gören şirketin SPK ve İMKB düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem
sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceğinin,
4. SPK’nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği “Şirketin paylarının Platformda işlem görmeye
başladığı tarihten itibaren SPK’nın Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına
İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü olduğunun, ancak diğer
sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Serbest İşlem Platformunda işlem gören şirketler
için Kurul’ca belirlenen diğer yükümlülüklere tabi olduğunun,
5. Şirket paylarının Platformda işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve İMKB tarafından
tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, Platform’da yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle
uğrayabileceğim zararlardan SPK ve İMKB’nin sorumlu olmadığının bilincinde olarak işlem yaptığımı,
Serbest İşlem Platformu Risk Bildirim Formu’nu ve http://www.meksayatirim.com/ linkinde bulunan
Serbest İşlem Platformu İşleyiş Usul ve Esaslarını okuyup anladığımı, işbu belgeyi özgür iradem sonucu
imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri’nin ;
ADI SOYADI veya ÜNVANI : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÜŞTERİ NUMARASI

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

MKK SİCİL NUMARASI

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

TARİH

:...../...../........
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İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın 16 Eylül 2010 tarih 1360 sayılı toplantısında hisse senetleri
piyasası işlemleri ile ilgili olarak bazı yeni düzenlemelere gidilmiştir. Bu çerçevede;
1- İMKB’de işlem gören hisse senetleri belli bazı kriterlere gore A, B, ve C grubu olarak
sınırlandırılacaktır. Grup ayırımının kriterleri İMKB’nin 17.09.2010 tarih 3395 sayılı genel mektubunda
aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
İMKB’de payları işlem gören şirketlerin paylarının alım satım esaslarının farklılaştırılmasına yönelik
olarak;
I)

a) Halka açık piyasa değeri 10 Milyon TL’nin ve dolaşımdaki pay sayısı 10.000.000 adetin
altında olan şirketlerin
b) Halka açık piyasa değeri 45 milyon TL ve fiili dolaşımdaki pay oranı % 5’in altında olan şirketlerin
paylarının B listesi kapsamında değerlendirilmesine,
II) Halka açık piyasa değeri için alt ve üst sınır belirlenmeksizin Gözaltı Pazarı’nda işlem gören
payların C listesi kapsamında değerlendirilmesine,
III) Fiili dolaşımdaki pay sayısı 250.000’in altında yer alan şirketlerin C listesi kapsamında
değerlendirilmesine,
IV) Borsa fiyatı birim pay değerinin 1,5 katı ve üzeri olan yatırım ortaklıklarının paylarının B listesi
kapsamında değerlendirilmesine,
V) Borsa fiyatı birim pay değerinin 2 katı ve üzeri olan yatırım ortaklıklarının paylarının C listesi
kapsamında değerlendirilmesine (İlgili yatırım ortaklığının piyasa yapıcısı bulunması durumunda tek
fiyat sisteminin uygulanmayarak piyasa yapıcılı sürekli müzayede sisteminde işlem görmesine)
Not: (IV) ve (V) maddeleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Risk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
hisse senetleri için uygulanmayacak olup ilgili hisse senetlerinde diğer hükümler uygulanacaktır.)
VI)Yukarıda yer alan şirketler dışındaki şirketlerin A listesi kapsamında değerlendirilmesine,
Bu sınıflandırma neticesinde siz sayın müşterilerimizin B ve C grubu hisse senetlerinde kredili işlem ve
açığa satış işlem yapılamayacağı gibi sözkonusu hisse senetleri özkaynak olarak da kullanılamayacaktır.
Bunun yanında internet sitemiz üzerinden veya e-broker sistemi vasıtasıyla girmiş olduğunuz B ve C
grubu hisse senetlerine ait emirler öncesinde İ.M.K.B’nin 17.09.2010 tarih 3395 sayılı genel mektubunda
belirtildiği üzere ilgili hisse senetlerinin riskleri hakkında bilgilendirme yazısı karşınıza çıkacaktır.
Veri yayın ekranlarında C grubu hisse senetlerinde Piyasa Yapıcı bulunmadığı takdirde hisse derinlik
bilgisi tek fiyat olarak verilecektir. Piyasa Yapıcı bulunduğu takdirde sürekli müzayede yöntemi ile işlem
görecektir.
İMKB nın 17.09.2010 tarih 3394 sayılı genel mektubu ile kamuya duyurulduğu üzere 08.10.2010
tarihinden itibaren veri yayın ekranlarında (Matriks,IBS,Euroline,Foreks) işleme taraf üye kodlan ve aktif
emir sorgusunda yer alan karşı üye kodlan seanslar süresince gösterilmeyecek, gerçekleşen işlemler
alıcı ve satıcı taraf bilgisi olmadan yayımlanacaktır.
2- İMKB’nin 17.09.2010 tarih 345 sayılı genelgesi ile belirtildiği üzere 08.10.2010 tarihinden
itibaren hisse senetleri piyasası işlemlerinde ücreti ödenmek kaydıyla gerçekleşmeyen emirler iptal
edilebilecek veya miktarları azaltılabilecektir. Emir iptali uygulaması şirketimiz müşteri temsilcileri
aracılığı ile gerçekleştirilecektir. İşlemden ötürü oluşacak masraflar müşteri hesaplarına gider olarak
yansıtılacaktır.
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Değişimler ile ilgili özet tablo ;
A GRUBU

B GRUBU

C GRUBU

İŞLEM SAATLERİ

Değişiklik yapılmamıştır.

Değişiklik yapılmamıştır.

Tek fiyat sisteminde işlem görürler,
işlem saatleri ve müzayede sayısı
İMKB tarafından belirlenir.

ALIM SATIM SİSTEMİ

Sürekli müzayede sistemine göre
işlem görürler

Sürekli müzayede
sistemine göre işlem görürler

Tek fiyat sistemine göre işlem görürler.

İLAVE İŞLEM ESASLARI

Kredili işlem ve açığa satışa
konu olabilirler.

Kredili işlem
ve açığa satışa konu olamazlar

Kredili işlem ve açığa satışa konu
olamazlar

Bu grupta yer alan hisse
senetlerinin
yatırımcılara duyurulma esasları
İMKB tarafından belirlenir.

Bu grupta yer alan hisse
senetlerinin
yatırımcılara duyurulma esasları
İMKB tarafından belirlenir.

Bu grupta yer alan hisse senetlerinin
yatırımcılara duyurulma
esasları İMKB tarafından belirlenir.

YATIRIMCI BİLGİLENDİRME

Değişiklik yapılmamıştır.

Bu grupta işlem yapan
yatırımcılara,
o hisse senedi lie ilgili
ilk yatırımlarından önce ilgili
hisse senedi ile ilgili risklerden
haberdar olduklarına
dair bir risk bildirim uyarısı yapılır.

Bu grupta işlem yapan yatırımcılara,
o hisse senedi lie ilgili ilk yatırımlarından
önce ilgili hisse senedi ile ilgili
risklerden haberdar olduklarına dair bir
risk bildirim uyarısı yapılır. Risk
bildirim uyarısında ayrıca tek fiyat
sistemi ile ilgili yatırımcıya bilgi verilir.

VERİ YAYIN EKRANLARI

Değişiklik yapılmamıştır.

Değişiklik yapılmamıştır.

Veri yayın ekranlarında hisse
senetleri ile ilgili bekleyen emirlerde
derinlik bilgileri tek satır olarak gösterilir.

İMKB tarafından “Otomatik Seans
Durdurma ve Brüt Uygulamasına
Geçme Sistemi” kapsamında
tedbirler alınacaktır.

İMKB tarafından “Otomatik Seans
Durdurma ve Brüt Uygulamasına
Geçme Sistemi”
kapsamında tedbirler alınacaktır.

İMKB tarafından “Otomatik Seans
Durdurma ve Brüt Uygulamasına
Geçme Sistemi”
kapsamında tedbirler alınacaktır.

HİSSE SENEDİNİN GRUBU

İLAVE TEDBİR

Bu itibar ile siz sayın müşterilerimizin yapacağı işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası tarafından kararlaştırılan yukarıdaki hususları da dikkate alması önemle rica olunur.
Saygılarımızla,

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Not: Bahse konu düzenlemeleri ve güncellenen tüm mevzuatı www.spk.gov.tr,
www.imkb.gov.tr ve www.tspakb.org.tr isimli internet sitelerinden takip edebilirsiniz.
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SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ
5549 SAYILI KANUN GEREĞİ BEYAN

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açtığım .……….…no’lu Yatırım Hesabında kendi adıma
ve kendi hesabıma (Tüzel Kişi temsilcisi sıfatıyla kuruluşumuz adına ve kuruluşumuz hesabına)
hareket ettiğimi, başkası hesabına hareket etmediğimi ve kendi adıma(Tüzel Kişi temsilcisi sıfatıyla
kuruluşumuz adına ) ve fakat başkası hesabına hareket etmem/etmemiz halinde, 5549 sayılı “Suç
Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”un 15. Maddesine uygun olarak kimin hesabına
işlem yaptığımı/yaptığımızı ve bu kişi/kişilerin kimlik bilgilerini işlemin yapılmasından önce Meksa
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye derhal ve yazılı olarak bildireceğimi/bildireceğimizi işbu GERÇEK
FAYDALANICI BEYAN FORMU ile kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Ayrıca,
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu dahil Türkiye’deki Yetkili Makamların
resmi talebi halinde MÜŞTERİ kimlik bilgilerini ilgili makama bildireceğini kabul eder. Gerekli beyanda
bulunmak suretiyle kendi adıma başkası hesabına hareket ettiğim takdirde de Yetkili Makamların resmi
talebi halinde Türkiye’deki her türlü yetkili makama hesabına hareket ettiğim işlem yaptığım kişinin
kimliklerini de ilgili makama bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

Hesap No

		

Müşteri
Adı-Soyadı/Ünvanı

:

:
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KENDİ ADINA, BAŞKASI HESABINA İŞLEM YAPANLARA İLİŞKİN DUYURU
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının önlenmesi Hakkında Kanunun (Kanun) 27’inci Maddesine
dayanılarak hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının önlenmesine Dair
Tedbirler Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) 09.01.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak,
01.04.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğe göre; hesap açılması kredi veya kredi kartı verilmesi, kiralık kasa, finansman, faktoring,
finansal kiralama gibi hizmetler nedeniyle kurulan, niteliği itibarıyla devamlılık unsuru taşıyan iş
ilişkilerinde tutar gözetmeksizin kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek
suretiyle müşterilerin ve müşteri adına hareket edenlerin kimliğinin tespit edilmesi zorunludur.
Bunun dışında, sürekli iş ilişkisi niteliği arz etmemekle birlikte;
1- İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı yirmibin TL veya üzerinde
olduğunda,
2- Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı ikibin
TL veya üzerinde olduğunda,
3- Hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlerde bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı iki bin veya
tek primli olup prim tutarı beşbin TL veya üzerinde olduğunda
4- Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin,
5- Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda
tutar gözetmeksizin, kimliğe ilişkin bilgilerin alınması ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle
müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit edilmesi zorunludur.
İşlem talep eden kişiler, eğer işlemi bir başkası hesabına yapıyorlarsa, bunu işlemi yapmadan
önce beyan etmek zorundadır. Bu beyan üzerine, işlemi talep edenin kimliği ve yetki durumu
ile hesabına hareket edilen kişinin kimliği Yönetmeliğin 6 ile 14’üncü maddeleri arasındaki
hükümlere göre tespit edilir.
Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle kurulan ve devamlılık niteliği taşıyan iş ilişkilerinde, tüzel
kişiliğin yüzde yirmibeşini aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortakların kimliği Yönetmeliğin
6 ve 7’inci maddelerine göre tespit edilir.
Kanunun 15’inci maddesi uyarınca, kimlik tespiti gereken işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası
hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yazılı
olarak bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para
cezasıyla* cezalandırılır.
işbu duyuru Yönetmeliğin 17’inci maddesi uyarınca yapılmaktadır.
* En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin ekonomik
ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir. (TCK md.52/2)
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MÜŞTERİ ÖN GÖRÜŞME VE RİSK TERCİHİ BELİRLEME FORMU

MÜŞTERİ ADI......................................................................................................................
PORTFÖY HESAP NO.......................................................................................................
TARİH...................................................................................................................................
GÖRÜŞMEYİ YAPAN...........................................................................................................
İMZA....................................................................................................................................

DEĞERLENDİRME
Müşteri Varlık ve Risk Profili:

Uygun Görülen Yatırım Dağılımı ve Karşılaştırma Ölçütü:

37

